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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objeto de pesquisa as selfies feitas pelos refugiados sírios. A escolha da 

selfie como um meio para que o sujeito, sobrevivente de uma guerra civil, fale de si, abre uma perspectiva 

para que esta prática seja pensada como um gesto participante do contexto sociopolítico dos sujeitos que a 

utilizam como o início do processo de diálogo com os sujeitos que não pertencem ao mesmo contexto. 

Esses sujeitos não pertencentes ao mesmo contexto não experimentaram o fato narrado e são chamados de 

espectadores. A relação entre eles se estabelece pela narrativa testemunhal e autobiográfica do sujeito que 

vive e experiencia o fato narrado. Portanto, o sujeito que fala de si é indissociável do acontecimento. 

Pensar na aproximação daqueles que viveram uma narrativa historicamente brutal (a guerra civil na Síria) 

com aqueles que não a viveram é unir dois mundos distintos com o intuito de que sejam compartilhados 

por meio da construção de um diálogo. Para chegar a esse ponto é necessário que o espectador faça uma 

desconstrução da palavra selfie. Ao final, percebe-se que a narrativa autobiográfica e testemunhal dos 

refugiados sírios cria uma relação de mise en abyme entre os sujeitos.  

 

Palavras-chave: Refugiados sírios. Narrativa testemunhal. Selfie, mise en abyme 

 

  



ABSTRACT 

 
The present dissertation aims at analyzing the Syrian refugees’ selfies. When choosing selfies as a means 

of showing what they are experiencing and how they feel, people going through a civil war open a 

perspective for us to think this practice as an action that is inserted in their sociopolitical context. It is 

used to start a dialogue process with people, here referred to as spectators that do not belong in the same 

context of the narrated fact. The relationship between those people is established by the mise en abyme 

(the narrative inside that narrative) as well as by the autobiographic testimonial narrative of the person 

going through the narrated fact. Therefore, those who talk about themselves cannot be dissociated from 

what is happening. Approaching people that experienced a brutal historical narrative (Syria civil war) to 

those who did not experience it is to connect two completely different worlds so that they could be shared 

by means of dialogue. To get to this point, it is necessary that the Viewer do a deconstruction of the word 

selfie. At the end, an autobiographical narrative and testimony of Syrian refugees creates a mise en abyme 

between subjects. 

 

 

 

Keywords: Refugees syrians. Testimonial narrative. Selfie, mise en abyme
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação tem por objetivo o estudo da narrativa autobiográfica e 

testemunhal materializada na prática da selfie. Para tanto, os casos analisados serão as 

selfies feitas pelos refugiados sírios. 

Primeiramente é necessário explicar o título da dissertação. Entende-se por 

narrativa relatos que têm por objetivo a reflexão sobre determinados acontecimentos, 

encontrados na forma de documentos históricos, depoimentos, registros escritos, 

imagens. Essas narrativas são historicizadas pelos sujeitos em suas épocas. As selfies 

feitas pelos refugiados sírios são, portanto, um instrumento narrativo desses sujeitos em 

nossa época. São imagens fotográficas que representam o retrato de si, feito pelos 

próprios sujeitos. “A narração da experiência está unida ao corpo e a voz, a uma 

presença real do sujeito na cena do passado. Não há testemunho sem experiência, mas 

tampouco há experiência sem narração” (SARLO, 2005, p.24). Um retrato de si tanto no 

que se refere a um autorretrato quanto à sua posição no espaço sociopolítico-cultural. 

Portanto, a escolha das selfies feitas pelos refugiados sírios deve-se à união de dois 

eventos que acontecem simultaneamente: a guerra civil da Síria e o deslocamento 

forçado dos cidadãos daquele país. Esses dois elementos conduzem a uma outra parte do 

título da dissertação – narrativa autobiográfica e testemunhal. 

A narrativa autobiográfica é aquela em que o sujeito fala de si em um evento 

vivido por ele. 

[...] para que o autobiógrafo tome a própria trajetória de vida como matéria 

narrada, ele deve acreditar que ela, de alguma maneira, seja importante não 

só para si como também para os demais; tenha algo único e insubstituível 

que, caso não compartilhado, causaria um vazio no horizonte de significações 

do mundo (SCAPINI, 2010, p.15). 

 

Segundo Lejeune (2014), a narrativa autobiográfica se configura quando o 

sujeito se posiciona como o autor/personagem/narrador de sua própria história, uma vez 

que não se dissocia do contexto e, ao escolher o autorretrato como forma de enunciação, 

afirma-se diante do outro como testemunha do fato vivido e experimentado. 

Quando saem da Síria os refugiados carregam consigo um celular. Precisam 

desse aparelho para poder falar com os seus conterrâneos que ficaram no país. Alguns 

deles fazem sua selfie e, por meio dela falam de si, mas também falam do outro, daquele 
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que viveu e experienciou o mesmo evento. Esse falar do outro, essa extensão da 

narrativa individual compreende uma narrativa testemunhal.  

O deslocamento provocado pela guerra civil gerou um número alto de 

refugiados. Dessa forma, é impossível que todos falem de si, mas é possível que alguns 

falem de todos.  “[...] no relato de sua trajetória de vida, o narrador assume uma postura 

ética frente ao grupo no qual está inserido” (SCAPINI, 2010, p.99). 

Essas narrativas, portanto, precisam se comunicar com outros sujeitos e para que 

isso aconteça é necessário iniciar um diálogo com aqueles que não vivenciaram o 

mesmo evento. Esse diálogo só será possível se o sujeito que se narra estabelecer um 

pacto autobiográfico com o espectador. Esse termo, pacto autobiográfico, é também de 

autoria de Lejeune (2014) e consiste em criar, de fato, um pacto com o espectador – na 

literatura ele é criado com o leitor, mas como o trabalho em questão se refere à análise 

da imagem, o termo usado será espectador. O pacto autobiográfico, portanto, estabelece 

uma relação de verdade entre o sujeito que se narra e o espectador. Essa crença é o 

reconhecimento do autor/personagem/narrador como sendo a mesma pessoa. “Para que 

haja autobiografia (e, numa perspectiva mais geral, literatura íntima) é preciso que haja 

relação de identidade ente o autor, o narrador e o personagem” (LEJEUNE, 2014, 

p.18). 

Uma vez estabelecido o pacto, o espectador já reconhece os elementos da 

narrativa, ou seja, a tríade autor-personagem-narrador. Porém, cabe agora uma 

aproximação, no sentido de conhecer, à narrativa do outro. Os refugiados sírios são um 

grupo social que sofre, assim como sofreram, em outras épocas, sujeitos autobiográficos 

e testemunhais sobreviventes de regimes autoritários. 

Permitir a aproximação do outro é problemático por dois motivos. O primeiro 

diz respeito ao próprio sujeito autobiográfico, que muitas vezes não consegue falar 

sobre o que viveu, tamanha a brutalidade do evento. Como diz Primo Levi, sobrevivente 

do holocausto, 

Numa distância de anos, hoje se pode bem afirmar que a história dos Lager 

foi escrita quase exclusivamente por aqueles que, como eu próprio, não 

tatearam seu fundo. Quem o fez não voltou, ou então sua capacidade de 

observação ficou paralisada pelo sofrimento e pela incompreensão (LEVI, 

2016, p.12). 

 

Outro fator se refere à própria visão que o espectador tem da prática da selfie. 

Ela surge no começo dos anos 2000 como uma prática ligada às atividades banais do dia 

a dia. Portanto, o modo encontrado pelo sujeito autobiográfico para se aproximar desse 
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espectador que não vivenciou o fato narrado se dá por meio da relação de ponte 

(SELIGMANN, 2008). 

A ponte é o que liga os dois lados do lager (termo utilizado pelos sobreviventes 

do holocausto que designa a união entre aqueles que ficaram de um lado do muro dos 

campos de extermínio nazistas e aqueles que ficaram do outro lado), ou seja, os 

refugiados sírios, com suas narrativas autobiográficas e testemunhais, e o espectador. 

Essa construção da ponte é feita pela arte, por meio do trabalho de alguns artistas, pelas 

imagens do retrato da selfie feitas por fotógrafos de agências de notícia e pela própria 

imagem do refugiado sírio através da prática e do gesto da selfie. 

Uma vez feita essa conexão, o espectador compartilha da narrativa 

autobiográfica difundindo-a a outros espectadores. Esse compartilhar da imagem 

começa com os fotógrafos profissionais, que fazem a cobertura de eventos trágicos, 

como as guerras civis, e compartilham as imagens via internet, com outros espectadores. 

Esse replicar da imagem gera uma narrativa em abismo (mise en abyme). 

Mise en abyme é um termo observado na heráldica que foi teorizado pelo 

escritor André Gide (DALLENBACH, 1991) e tem por característica a repetição de um 

elemento. No caso dos brasões, essa repetição coloca um brasão dentro do outro. Gide 

trouxe a ideia da mise en abyme para a literatura, influenciando o Nouveau Roman. 

Nas selfies feitas pelos refugiados sírios a ideia de mise en abyme não está só no 

replicar da narrativa, mas em elementos que fazem parte dessa narrativa, como a 

imagem do próprio sujeito autobiográfico. A exemplo da narrativa em abismo no 

cinema, na selfie o gesto que se repete caracteriza a imagem de um sujeito com uma 

câmera na mão dentro da fotografia de um fotógrafo. Na pintura, a repetição do sujeito 

como autor, e do sujeito como personagem, cria a ideia do duplo sujeito (ALLIMANN; 

REVAZ, 2015). 

Assim, o estudo da selfie como prática em que se constitui uma narrativa 

autobiográfica e testemunhal de eventos trágicos é demarcado pela importância do gesto 

a produzir e pelo compartilhar da experiência do outro. Dessa forma, pensamos que é 

possível também, a esse grupo de refugiados que vivenciam o deslocamento e a fuga, 

narrarem suas vidas por meio de uma prática como as selfies. 

A questão que se coloca é como falar da narrativa autobiográfica e testemunhal 

do sujeito. Dessa forma, optou-se pela construção de uma dissertação em que as 

narrativas, muito parecidas mas com detalhes que as tornam únicas, acompanhem a 

análise pautada nos autores propostos e em fontes pesquisadas da internet. Essa 
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pesquisa na internet fez-se necessária por uma questão prática: essas selfies se alocam 

na rede, e não só isso, as entrevistas com os fotógrafos que fizeram os retratos das 

selfies estão em sites específicos.  

Os exemplos de narrativas autobiográficas e testemunhais não são somente dos 

refugiados sírios que aparecem nas selfies, mas de outros cujos depoimentos vieram de 

outros dispositivos, como o vídeo. Uma das fontes aqui utilizadas foi o documentário 

espanhol Generación Perdida. Isso não quer dizer que tenha havido uma mudança de 

rumo. A escolha pela pesquisa de outras narrativas de outros refugiados se deu por 

analogia. No terceiro capítulo, por exemplo, ao falarmos da relação de Jiala como a 

autora-narradora-personagem desterritorializada, foi necessário contar a história de 

Jáled, um jovem refugiado sírio que vive no Líbano. A história de Jáled e sua família 

está no documentário Generación Perdida. 

As imagens das selfies dos refugiados sírios compõem um grupo de três 

diferentes tipos de fotografias. O primeiro deles é a selfie tirada pelo próprio sujeito, o 

outro é o retrato da selfie, e o terceiro grupo, o retrato do retrato da selfie. Tanto no 

segundo quanto no terceiro grupo existe a figura de um fotógrafo profissional. Porém, 

essas imagens não são agrupadas. Percebe-se que colocadas de forma livre no texto elas 

estabelecem um ritmo narrativo mais pungente, dando às narrativas autobiográficas 

certa fluidez. Por que então falar da separação das imagens em grupos se elas não foram 

agrupadas? Porque é necessário que o leitor já de início compreenda que irá se deparar 

com imagens feitas de modos distintos, mas que existe uma convergência para a selfie 

como prática autobiográfica e testemunhal. A presença de um fotógrafo na imagem cria 

uma outra análise sobre a selfie, uma análise voltada para a questão documental, que 

será apresentada ao leitor no segundo capítulo, mas com a ideia, sempre, de uma 

convergência narrativa. Ou seja, o foco primeiro do trabalho é o sujeito que fala de si. 

Porém, a pesquisadora não pode ignorar que existe um sujeito fotógrafo profissional 

presente em cena, mesmo porque as imagens só chegaram até ela através desses 

profissionais. 

Encontrar as selfies dos refugiados sírios foi um trabalho árduo. A primeira 

imagem foi de uma moça, em um trem, que fez sua selfie em meio à multidão. Da 

mesma forma que a imagem foi encontrada, foi perdida (eu não a salvei em meu 

computador). Com ela na cabeça, continuei a busca, mas não tive sucesso. Não 

satisfeita, expandi a pesquisa para o termo refugees selfies (até então, escrevia selfie de 

refugiados) e foi então que encontrei uma matéria da revista Time, onde a primeira 
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imagem era a selfie de Mustafah Arnab, um retrato do fotógrafo Muhammed Muheisen, 

da American Press (AP). Em seguida, em outro jornal (news.au), descobri uma matéria 

sobre o projeto do fotógrafo Romano Cagnoni. Neste, deparei-me com as selfies feitas 

pelos próprios refugiados – Murat, Shadi, Da’aa, Emira, Hamed, Obeda, Wafaa, Tofan, 

Sharvan, Jiala, Omeima, Bevran, Sabrin, Imen – e suas histórias. 

A palavra importante na pesquisa das imagens das selfies dos refugiados sírios 

foi refugees selfies. Através dela, encontrei matérias que falavam não especificamente 

das imagens, com exceção da matéria que era sobre o projeto Je suis refugee, dos 

fotógrafos Romano Cagnoni e Patrícia Franceschetti, mas da situação do povo sírio e da 

guerra civil. As imagens estavam ilustrando o texto e consegui as informações sobre 

elas pela legenda das fotografias.  

Foi assim lendo uma e outra matéria que descobri a imagem Signal, do fotógrafo 

Stanmeyer. Apesar de ela não ser a imagem de uma selfie, eu a chamo no segundo 

capítulo de Ponto Zero. Essa nomenclatura surgiu quando coloquei todas as imagens na 

parede do meu escritório, e ela, por ser diferente, ficou no meio; ao redor, todas as 

imagens das selfies. No segundo capítulo, portanto, eu explico o porquê de ela se 

chamar Ponto Zero. 

Pois bem, eu tinha as imagens com legendas que me davam uma pista da história 

daquelas pessoas, como Alvand e como os homens e a mulher anônimos. Mas eu 

também tinha um fotógrafo e com ele uma pergunta, “quem é esse fotógrafo?”. 

Pesquisei e encontrei sites e entrevistas no You Tube. Precisava saber quem eram eles 

para poder entender melhor as imagens. Para algumas perguntas eu não tive resposta 

porque precisaria entrar em contato direto – houve uma tentativa, mas foi infrutífera. 

Outras perguntas foram respondidas nas próprias entrevistas. Portanto, a pesquisa das 

selfies dos refugiados sírios se deu por um anseio em pensar, “não é possível, tem que 

ter mais alguma coisa”. 

A dissertação está composta por seis capítulos, e antes de cada um é apresentada 

uma imagem com um texto narrativo sobre a pessoa da selfie. Optou-se por essa 

configuração para dar um fôlego ao leitor, a exemplo das literaturas autobiográficas. 

Faz-se necessário salientar que na dissertação existem outras imagens que não as 

selfies feitas pelos refugiados sírios. Essas imagens foram dividas ao longo dos seis 

capítulos e aparecem no texto como complemento à leitura, condizentes com o assunto 

proposto em cada capítulo. Procurou-se tomar o devido cuidado para que essas imagens 



16 
 

tivessem uma convergência com o propósito do trabalho, que versa sobre a narrativa 

autobiográfica e testemunhal dos refugiados sírios. 

A pesquisa utilizou autores, como previsto, mas também optou por textos 

oriundos de fotógrafos que aparecem no trabalho e outros que têm falas que tratam de 

conflitos de guerra. 

A divisão dos capítulos ocorre da seguinte forma: o primeiro capítulo traz um 

breve histórico das selfies que surgem no começo do século XXI com a característica de 

uma prática voltada aos aspectos lúdicos da vida dos indivíduos. Este capítulo pode 

parecer deslocado da dissertação, mas se pensarmos que para se falar do histórico das 

selfies se fez necessário resgatar alguns episódios da história da fotografia, percebe-se 

que existe uma convergência entre as estruturas narrativas daquela e dessa época. 

Afinal, as selfies existem graças ao desenvolvimento de uma máquina fotográfica 

chamada Polaroid, que foi vanguarda no desenvolvimento das imagens digitais. Nesse 

capítulo, criou-se uma espécie de cronologia do desenvolvimento do indivíduo, que 

passa de internauta a sujeito e a espectador. 

O capítulo 2 trata dos sujeitos que deixam seu país de origem na condição de 

refugiados. Três aspectos aqui são importantes: o celular, como objeto necessário nas 

travessias de fuga, o sujeito como a primeira camada da narrativa, já que ele é o 

autobiógrafo testemunhal e foco da pesquisa e, portanto, se coloca como o autor-

personagem-narrador (LEJEUNE, 2014), e a segunda camada formada pela fotografia 

documental dos fotógrafos presentes na imagem. Nesse aspecto, os fotógrafos se 

colocam como testemunhas que não vivenciaram (como os sujeitos autobiográficos) o 

evento narrado, mas que se posicionam como o narrador-observador e a testemunha 

pela observação. Nesse primeiro momento da dissertação, esses sujeitos, o refugiado 

sírio e o fotógrafo que fez o retrato da selfie desses cidadãos, caminham juntos na 

narrativa. Isso porque existem dois outros aspectos que farão, na sequência, com que 

haja o entendimento de um terceiro sujeito, o espectador. Esses dois outros aspectos se 

referem ao caráter individual e coletivo das selfies, que só chegam ao espectador porque 

se tornam públicas. O tornar-se pública tem relação com os meios midiáticos. 

O terceiro capítulo refere-se à construção desses três elementos na narrativa. 

Optou-se por uma construção separada desses sujeitos, o que quer dizer que, em vez de 

utilizar uma só imagem para falar dos três elementos, foram utilizadas três imagens, 

separadamente, para cada elemento. A questão que se coloca é como esses elementos se 

compõem separadamente na narrativa, pois, dentro do capítulo, há um subcapítulo em 
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que, aí sim, esses três elementos estão juntos em uma mesma imagem. O título deste 

subcapítulo é “O autor-personagem-narrador desterritorializado”, referindo-se à 

construção de um micro e um macro universo em um “não território”, que é o campo 

para os refugiados.  

O quarto capítulo (“A ponte”) trata da construção de um caminho entre os que 

viveram e experienciaram eventos trágicos, e aqueles não tão próximos ao evento. O 

termo é estudado por pesquisadores como Seligmann (2008) e se refere às testemunhas 

do Holocausto. Portanto, nesse capítulo a narrativa testemunhal dos refugiados sírios 

caminha paralelamente com outros eventos da história, como o holocausto e os 

genocídios em Ruanda e na Bósnia. Por meio da arte, esses exemplos conseguiram 

estabelecer a relação de ponte com o espectador, e as selfies dos refugiados sírios 

fazem-na por meio do resgate da memória, de uma narrativa atemporal e de um 

posicionamento de um segundo sujeito em um presente-presente. 

O quinto capítulo aborda o espectador. Em princípio, inicia-se uma discussão 

sobre o espectador voyeur, e se o espectador da internet pode ou não ser classificado 

como tal. Em seguida, optou-se pela linha do espectador ignorante (RANCIERÈRE, 

2010) para chegarmos ao espectador participativo. 

O sexto e último capítulo aborda a característica em abismo (mise en abyme) que 

perpassa toda a dissertação. A expressão foi usada por André Gide, sendo possível 

encontrar características desse processo na literatura, pintura, cinema e fotografia. A 

mise en abyme é a repetição de uma narrativa dentro de outra narrativa. Optou-se por 

terminar a explanação da narrativa autobiográfica e testemunhal dos refugiados sírios 

com este capítulo porque, ao final, chegou-se à conclusão de que o trabalho se renova 

por ele mesmo, a cada processo narrativo. 
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1  SELFIES 

1.1  ORIGEM DA PALAVRA SELFIE 

A ideia proposta neste capítulo é criar um antes e um depois no que se refere ao 

internauta
1
 em relação às selfies. O ponto que demarcará esse antes e esse depois é a 

selfie dos refugiados sírios. Por que fazer essa separação entre uma pré-selfie e uma 

pós-selfie? Sendo que a narrativa autobiográfica pressupõe o fato de que o sujeito, ele 

próprio, fala de si? O que acontece também com o internauta narcisista que se coloca 

diante de um espelho e faz sua selfie? Por que as selfies feitas pelos refugiados sírios 

são imagens que fogem do padrão proposto desde o início do surgimento dessa prática. 

O que quer dizer que, logo que surgiu, a selfie era vista como o registro dos momentos 

felizes individuais ou em grupo; ou o registro do internauta arrojado que faz sua 

imagem em lugares perigosos, o que gerou algumas matérias jornalísticas dotadas de 

certa banalidade ao comparar, por exemplo, a morte por ataques de tubarão com as 

mortes pela prática da selfie. Como ilustra a matéria intitulada: “Selfies já matam mais 

humanos do que ataques de tubarões, um levantamento do site Mashable mostra que 

tirar foto de si pode ser mais perigoso do que nadar com tubarões”, de Bruno Ferrari 

para a edição eletrônica da revista Época.
2
 

Um levantamento feito pelo site de tecnologia Mashable mostra que o 

número de mortes causadas por selfies em 2015 supera o de causadas por 

ataques de tubarões. Foram 12 acidentes fatais originados pelo ato de tirar 

fotos de si mesmo contra oito ataques de tubarões. [...] O último caso 

aconteceu na semana passada. Um turista japonês morreu depois de 

despencar de uma escada enquanto tentava fazer uma selfie no Taj Mahal, na 

Índia. Esse tipo de acidente é o mais comum entre as mortes por selfie [...] A 

preocupação com o fenômeno é tamanha que o governo russo lançou em 

julho deste ano uma cartilha num movimento nacional para conscientizar a 

população sobre os perigos da selfie (FERRARI, 2015). 

Assim, é importante demarcar o vínculo entre os internautas motivados bem 

mais pelo prazer que a tecnologia pode proporcionar como por questões de ordem 

narrativa. 

Ao falar de um internauta narcisista, ou seja, aquele que admira e envaidece-se 

com sua própria beleza, ainda assim sua narrativa soa parca, pois a narrativa pretende 

que se entende o sujeito em sua plenitude, não só como um sujeito observado aos olhos 

do mundo mas como um sujeito que, para ser visto, precisa entender-se como singular: 

                                                           
1
 O termo internauta será utilizado para que não haja confusão entre o termo sujeito, que se refere ao 

sujeito autobiográfico e o termo espectador. 
2
 <http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2015/09/selfies-ja-matam-mais-humanos-do-

que-ataques-de-tubaroes.html> 

http://mashable.com/2015/09/21/selfie-deaths/?utm_cid=mash-com-fb-pete-link#ARvlWzTFOkkG
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34287655
http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2015/09/selfies-ja-matam-mais-humanos-do-que-ataques-de-tubaroes.html
http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2015/09/selfies-ja-matam-mais-humanos-do-que-ataques-de-tubaroes.html
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o sujeito é só narcisista? É só hedonista? Parece-me que a narrativa de si é mais 

profunda e atrelada a outros eventos. Ou ainda, quando o internauta, por meio de 

aplicativos cria uma outra imagem sobre sua imagem primeira, como era feito nos 

negativos e décadas mais tarde pelo photoshop. Isso se chama manipular a imagem, o 

que remete a um outro sujeito que por ser inventado, beira ao ficcional. E a ideia é 

analisar uma narrativa autobiográfica, sem subterfúgios. 

 Selfie é uma palavra que surgiu no século XXI e significa self-portrait 

(autorretrato). Para falar da selfie é preciso, antes, falar do retrato fotográfico que surgiu 

no século XIX com a invenção da fotografia. Em 1839 somente as pessoas abastadas 

tinham a possibilidade de ter um retrato familiar, visto que ir ao estúdio de um fotógrafo 

e posar, durante alguns minutos diante de uma câmera, era algo bastante caro. Isso até a 

invenção das carte-de-visite photographique pelo fotógrafo Disdéri. Esses cartões de 

visita fotográficos eram fotografias menores (tamanho 6 x 9) e eram feitas oito clichês 

em uma mesma chapa. Essa invenção possibilitou o barateamento do retrato tornando-o 

mais acessível e popular. 

A primeira etapa estende-se de 1839 aos anos 50, quando o interesse pela 

fotografia se restringe a um pequeno número de amadores, provenientes das 

classes abastadas, que podem pagar os altos preços cobrados pelos artistas 

fotógrafos (Nadar, Carjat, Le Gray, por exemplo). O segundo momento 

corresponde à descoberta do cartão de visita fotográfico (carte-de-visite 

photographique) por Disdéri, que coloca ao alcance de muitos o que até 

aquele momento fora apanágio de poucos e confere à fotografia uma 

verdadeira dimensão industrial, quer pelo barateamento do produto, quer pela 

vulgarização dos ícones fotográficos em vários sentidos (FABRIS, 1991, 

p.17). 

Se alguns preferiam as carte-de-visite, outros tentavam se retratar por si. Foi o 

que fez o norte-americano Robert Cornelius, um sujeito comum, químico amador e 

entusiasta da fotografia, que em 1839 fez o primeiro autorretrato da história da 

fotografia. Cornelius (figura 1) fez como um século depois os sujeitos fariam: 

destampou a objetiva, correu para frente da câmera e voltou a tampá-la. No século 

vindouro, porém, a técnica de preparar a câmera e correr para frente da objetiva já 

estaria bem mais fácil, pois novas técnicas, ao longo do século XIX, possibilitavam que 

o equipamento fotográfico chegasse aperfeiçoado ao século XX. 

Na virada do século XX, várias inovações técnicas tornaram o procedimento 

fotográfico apto a captar o instante. Enquanto os negativos se tornavam cada 

vez mais sensíveis e surgiam ópticas extremamente luminosas, emergia 

também uma nova geração de máquinas fotográficas de pequeno formato. A 

Ermanox, equipada com objetiva Ernostar de excepcional luminosidade, nem 

bem começou a ser comercializada quando foi sucedida, em 1925, pela 

célebre Leica. Mais discreta, mais leve e, mais ainda, manejável, a Leica 
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apresentava, além disso, a enorme vantagem de utilizar filme de cinema de 

35 mm, possibilitando, pela primeira vez, a realização de 36 poses seguidas 

(ROUILLÉ, 2009, p.126). 

 

 

                     Figura 1 - Autorretrato de Cornelius, Cornelius, 1839 

   

 Já, no século XX, na década de 1940, Edwin H. Land, dono da Polaroid 

Corporation criou a primeira máquina fotográfica instantânea. Essa ideia surgiu quando 

a filha de Land indagou o porquê de levar tanto tempo para ver as fotos de suas viagens. 

Land, então, criou uma câmera que tinha como característica principal um processo 

muito particular de revelação da imagem. Após 60 segundos a imagem era impressa. O 

processo funcionava da seguinte maneira: a impressão e o negativo estavam juntos no 

mesmo papel e um pacote de produtos químicos seria ativado quando o filme fosse 

impresso. No instante em que a fotografia fosse removida da câmera, os químicos se 

espalhariam sobre o negativo e apareceria a imagem. 

A Polaroid se tornou sensação entre os usuários das câmeras fotográficas 

exatamente pela capacidade de imprimir o instante fotográfico como um registro de 

verdade, sem uma possível manipulação em laboratório. “Para muitas aplicações, a 

Polaroid parecia estar dotada de uma qualidade testemunhal superior, já que garantia 

mais proximidade à verdade ao eliminar as probabilidades de ‘trapaças’ que viessem a 

amparar os manejos do laboratório” (FONTCUBERTA, 2010, p.28). 

Assim como as selfies – a primeira selfie foi feita com uma Polaroid –, para 

aqueles que assistiram o filme Thelma & Louise, sucesso da década de 1990, devem-se 
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lembrar da cena em que, antes de viajar, as amigas se autorretratam. A Polaroid também 

proporcionava um caráter menos comprometido com a verdade, o que beirava o lúdico. 

“[...] mas a Polaroid também se implantou no mercado por outros fatores colaterais [...] 

por um lado, a aparição de uma câmera Polaroid introduzia uma dimensão de 

brincadeira e coloria o ato fotográfico de aspectos lúdicos” (FONTCUBERTA, 2010, 

p.28). 

Apesar de artistas como Andy Warhol serem adeptos da Polaroid, sua existência 

se estendeu até a década de 1970. Então, na década de 1990, surgiram as câmeras 

digitais. 

[...] mas as câmeras digitais acabaram sentenciando o que deveria ter sido a 

idade de ouro da Polaroid, que hoje pode ser considerada uma espécie 

extinta. Quais são as razões desse selvagem darwinismo tecnológico no 

ecossistema da comunicação visual? Não se tratava só da instantaneidade, 

mas também de outros fatores, tais como custos mais reduzidos, formatos 

menores, menos peso, imagens fáceis de transmitir e compartilhar. 

Evidentemente estes fatores técnicos tiveram grande importância na mudança 

de hábitos dos consumidores (ibidem, 2010, p.29). 

 

Portanto, o desenvolvimento tecnológico que foi revolucionário no século XX 

contribuiu para que chegássemos ao século XXI com algumas praticidades, entre elas, 

os celulares dotados de câmeras. Essa praticidade dos celulares com câmeras mudou a 

vida do sujeito comum e lhe proporcionou liberdade de se retratar de forma rápida e 

autônoma. Pois agora não é preciso mais pedir para alguém tirar foto do sujeito ou do 

grupo, tampouco esperar pela revelação, que podia durar alguns minutos ou dias. E o 

máximo da tecnologia, a imagem já aparece na tela e é vista no mesmo instante. 

A primeira selfie foi feita em 2002, quando um estudante se autorretratou com o 

celular, porque estava com os lábios machucados, e postou a foto em um fórum virtual 

de alunos de medicina em busca de tratamento. Em seguida, durante uma festa, 

compartilhou a imagem e a chamou de selfie. Em 2012, a prática da selfie atingiu seu 

auge (1 milhão de postagens) e em 2013 foi registrada na versão eletrônica do 

Dicionário Oxford como a palavra mais acessada nos meios digitais (VEJA, 2017). 

Por ser uma prática com tantos usuários, existem alguns estudos que preveem a 

selfie, em um futuro próximo, como uma prática que será utilizada em áreas como a 

medicina, esportes, segurança pessoal, comércio. “Para chegar a essa lista, foram 

ouvidos 6.500 indivíduos cadastrados em redes sociais – entre alemães, espanhóis, 

franceses e ingleses – com idade de 18 a 60 anos” (MONTEIRO, 2017, p.75).  
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A interatividade da selfie com essas áreas dar-se-ia, por exemplo, na medicina, 

da seguinte forma: o paciente não iria mais ao consultório, enviaria sua selfie para o 

médico, caso o problema fosse físico; no esporte, o atleta enviaria sua selfie para seu 

personal, e a partir de sua imagem os treinos seriam intensificados; na segurança 

pessoal, o código para trancar e destrancar a casa seria a selfie do dono; no comércio, 

seria possível comprar ingresso para o cinema mediante a apresentação de uma selfie. 

“Um programa de computador distinguiria quem é o cliente e, mediante permissão 

prévia, acessaria sua conta bancária” (MONTEIRO, 2017, p.76). 

O que chama a atenção é o fato de que o elemento humano sempre fica em 

segundo plano na selfie, ao contrário da ideia proposta pela Polaroid, de uma tecnologia 

que agregava ainda mais as pessoas e lhes proporcionava maior privacidade: “[...] quem 

alguma vez não temeu que os balconistas dos estabelecimentos fotográficos ou técnicos 

do laboratório bisbilhotassem indiscretamente os materiais que levamos para revelar?” 

(FONTCUBERTA, 2010, p.28). As selfies são vistas não só como uma brincadeira mas 

também como ferramentas da cotidianidade. Não que essa evolução tecnológica, 

prevista para daqui a alguns anos, não seja útil e siga um fluxo natura, mas é preciso 

olhar para o lado de fora da tela, para o indivíduo que está atrás do celular.  

1.2  O RETRATO LÚDICO DA SELFIE 

A manipulação de uma imagem fotográfica não é prerrogativa das selfies. Em 

tempos passados essa prática já era habitual. A começar pelo século XIX. A 

popularização da carte-de-visite entre os mais pobres forçou a burguesia a procurar 

outros tipos de retratos que não a deixasse parecida com a maior parte da população. A 

solução encontrada foi a técnica de manipulação da imagem, desenvolvida por Disdéri. 

Além de dirigir-se aos artistas fotógrafos, a elite social continua a privilegiar 

o daguerreótipo até a década de 60 e passa a preferir em seguida a fotografia 

pintada, que garante “a fidelidade da fotografia” e “a inteligência do artista”, 

como afirma uma revista contemporânea (FABRIS, 2008, p.20). 

 

A fim de obter um bom resultado, Disdéri cria alguns padrões do que seria a boa 

fotografia, “fisionomia agradável, nitidez geral, sombras, meio-tons e claros acentuados, 

proporções naturais, detalhe em preto, beleza” (FREUND, apud FABRIS, p.20). Se o 

retratado tivesse essas características então o retoque pela pintura ficaria perfeito. Mas 

só isso não era o suficiente. Cria, então, cenários para seus fotografados. 

Ao contrário das primeiras fotografias que se concentravam no rosto, Disdéri 

fotografa o cliente de corpo inteiro e o cerca de artifícios teatrais que definem 
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seu status, longe do indivíduo e perto da máscara social, numa parodia da 

auto-representação em que se fundem o realismo essencial da fotografia e a 

idealização intelectual do modelo (GUBERN, apud FABRIS, 2008, p.20-21). 
 

Disdéri faz escola, outros estúdios fotográficos o imitam. Agora são 

profissionais e amadores. Estes últimos, por desconhecerem a técnica de manipulação 

da imagem, entregam trabalhos com uma qualidade inferior. Mais uma vez a solução é o 

retoque, a mão do próprio fotógrafo. “A intervenção artesanal, manual, torna-se o toque 

distintivo do fotógrafo profissional, o algo a mais que ele pode oferecer àquelas 

camadas da sociedade em condições de autopreservação pela difusão das câmaras 

portáteis” (FABRIS, 2008, p.22). 

No século XX, antes do surgimento dos celulares com câmera, existia o self-

portrait que era feito com uma máquina fotográfica analógica. A exemplo do que 

Disdéri fez no século passado, alguns artistas fizeram seus self-portrait recriando-se na 

imagem, como os autorretratos conceituais da fotógrafa Cindy Sherman.  

As fotografias de Sherman são todas autorretratos nos quais ela aparece 

disfarçada, encenando um drama cuja particularidade não é dada. A 

ambiguidade da narrativa acompanha a ambiguidade do ser, que é tanto ator 

na narrativa quanto seu criador (CRIMP, apud BARTHOLOMEU, p.53). 

 

O trabalho da fotógrafa é se autorretratar com vários figurinos, e o que à 

primeira vista parecem ser pessoas diferentes, são, na verdade, a mesma pessoa. O self-

portrait dentro do retrato parece brincar com o olhar do outro. “O retrato, caracterizado 

pelo disfarce, opõe-se ao conceito tradicional de autorretrato, como a multiplicidade se 

opõe à unidade (BARTHOLOMEU, p.54).  

Mais adiante veremos que a manipulação da selfie propõe, também, uma 

brincadeira com o internauta, e que seu “self-portrait” se configura (guardadas as 

devidas proporções) como o self-portrait  de Cindy Sherman (figura 2), quando ela 

propõe, fora de seu autorretrato, um retrato (figura 3). 
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    Figura 2 - Autorretrato de Cindy Sherman, Cindy Sherman 

          

 

Figura 3 - S/título, Cindy Sherman  

               

No século XX, na década de 1990, surgem as câmeras digitais e, paralelamente, 

um programa de edição de imagens. Idealizado pelos irmãos Thomas, supervisor de 

efeitos especiais que trabalhava com cinema, e John Knoll, que era estudante 

universitário e estava desenvolvendo pesquisas com um display (dispositivo de 

apresentação de informação), surge o photoshop, capaz de retocar fotografias e imagens. 



25 
 

Atualmente, este é um dos programas mais utilizados por aqueles que gostam de 

manipular suas fotografias digitais.  

Nos anos 2000 surgem os primeiros celulares com câmera e, juntamente, a 

prática da selfie. Os adeptos da fotografia digital, acostumados à manipulação da 

imagem pelo photoshop, ficam ainda mais empolgados com os aplicativos que podem 

ser baixados no próprio celular para a manipulação de suas selfies. Uma praticidade sem 

limites. Tudo está, literalmente, à mão. 

CamMe possui os programas PhotoBooth, que tira várias fotos em sequência, 

como naquelas cabines de antigamente, e FunShoots, que coloca o rosto do usuário em 

um cenário divertido. Everyday permite o envelhecimento da foto para documentar a 

passagem do tempo; French Girls App troca as selfies por desenhos – o usuário 

compartilha uma selfie com outros usuários App e recebe um desenho bem humorado 

de sua selfie; YouCam retoca olhos cansados, ajusta o tom de pele, remove rugas e 

remodela o formato do rosto, caso o usuário queira, o mais democrático retoca fotos em 

grupo; Lumia selfie faz fotos como os disparadores das câmeras analógicas; Selfie 360 

permite autorretratos animados enquanto a câmera gira; BlendPic faz selfies com dupla 

exposição, com efeito degradê, e clona autorretratos; SnapSpeed permite fazer fotos 

com vazamento de luz, riscos, estilos de filme de rolo; Frontback, aplicativo simples, 

permite fazer fotos frontal e de costas ao mesmo tempo, o App convida os amigos de 

quem postou a selfie para fazer comentários; InstaBeauty é um aplicativo com quatro 

recursos de embelezamento; SelfieCam faz a selfie com um sorriso do usuário; 

PanoSelfie faz selfies panorâmicas; FakeSelfie são aquelas em que o usuário finge que 

está em determinados lugares – para isso, basta tirar uma selfie no sofá de casa, e o 

aplicativo o coloca em Paris, Nova York.
3
 Nas figuras 4 e 5, temos um exemplo da 

selfie feita pelo aplicativo French Girls App.  

 

 

                                                           
3
 “Em busca da selfie perfeita: conheça 15 aplicativos para melhorar suas fotos”. Emily Canto Nunes- 

Portal IG São Paulo. 24/02/2015 Em: <http://tecnologia.ig.com.br/2015-02-24/em-busca-de-selfie-

perfeita-conheca-15-aplicativos-para-melhorar-suas-fotos.html>. 

http://tecnologia.ig.com.br/2015-02-24/em-busca-de-selfie-perfeita-conheca-15-aplicativos-para-melhorar-suas-fotos.html
http://tecnologia.ig.com.br/2015-02-24/em-busca-de-selfie-perfeita-conheca-15-aplicativos-para-melhorar-suas-fotos.html
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                                               Figura 4 - French Girls App 

 

 

 
 

Figura 5 - French Girls App 

 

1.2.1 Pré-selfie e Pós-selfie 
 

A vida virtual do internauta pré-selfie é tão divertida quanto a prática de se 

autorretratar acompanhada ou não de seus aplicativos. Interagir e compartilhar as 

imagens dos amigos, ou dos não tão amigos, e ter sua imagem também compartilhada, 

gera a falsa ilusão de pertencimento a pequenas sociedades quase secretas, pois as 

imagens caem na rede e se tornam disponíveis a qualquer usuário da internet.  

Esses grupos são divididas pela preferência de selfie. Grupo dos hedonistas, 

grupo dos narcisistas, grupo do pessoal adepto do nudes, grupo das moças com 

determinados predicados corporais avantajados, grupo dos rapazes da academia, grupo 

dos amantes de pets, só para citar alguns exemplos. 
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Esses grupos são muito parecidos com os grupos do mundo não virtual. E ambos 

têm uma característica em comum: o efêmero da imagem do outro, ou de sua própria 

imagem, que só é lembrado quando do retorno ao espaço em comum. Por exemplo, a 

academia. É o rapaz que lembra da moça avantajada quando se depara com ela em 

roupas de ginástica, ou o narcisista que só não esquece de si diante do espelho da sala de 

musculação.  

Essa interação entre os internautas gera uma falsa ideia de intimidade. São 

relações superficiais. O internauta que utiliza os aplicativos do celular em sua selfie logo 

o troca por outro aplicativo, que é trocado por outro, sucessivamente; o internauta que 

não utiliza esses aplicativos faz uma selfie atrás da outra até chegar à imagem perfeita, 

mas ele nunca chega à perfeição. Logo, apaga-a e recomeça todo o processo. Isso cria 

uma relação neurótica entre o internauta e sua selfie fazendo-o dependente de uma 

imagem desfocada. Quando esse internauta perde sua imagem externa não se reconhece 

mais como sujeito, porque estabeleceu consigo um pacto de visibilidade em que se 

reconhece melhor se olhar primeiro para sua imagem, projetada em alguma superfície, 

um espelho, por exemplo, para depois, encarar-se na tela do celular. Mesmo essa tela, 

que pode lhe servir como espelho, visto que a imagem aparece imediatamente após se 

posicionar para a foto, não lhe dá segurança.  

Se o internauta não se reconhece como sujeito, ele também não tem como 

reconhecer o outro. Usar subterfúgios tecnológicos não ajuda nessa procura. Portanto, 

quando anteriormente foi dito que é preciso olhar para o outro lado da tela do celular, 

estava-se falando de olhar para o encontro do internauta com o seu sujeito; o seu Eu 

singular que também tem uma narrativa que pode ser compartilhada como uma história 

única. Ao perceber-se desse modo, esse sujeito consegue enxergar as selfies que fogem 

do padrão ao qual está acostumado, e por meio delas percebe o outro como sujeito. 

Torna-se, então, o sujeito pós-selfie.  

Os termos pré-selfie e pós-selfie, portanto, não se referem a um indivíduo que se 

portava de uma determinada maneira antes do surgimento da selfie e passa a se portar de 

outra, após o surgimento da prática, como sugerem os morfemas. Referem-se, todavia, à 

postura desses indivíduos que já estabeleceram vínculos com a prática. 
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Figura 6 - Selfie de Shadi Al Razaek com a esposa Da’aa Lafi Esaa e a filha, 2014 

Fonte:  http://www.news.com.au 

 

Shadi Al Razaek tem 26 anos, sua esposa Da’aa Lafi Esaa, 17, e a filha do casal, 

Remash, três anos. Há dois anos a família está no campo de refugiados de Zaatari, na 

Jordânia. Na Síria, Shadi era funcionário público e participou das manifestações que 

pediam mais liberdade e reformas democráticas. Ele se lembra da repressão do exército 

sobre os manifestantes. Depois de dias turbulentos e de represália pesada, decidiu ir 

para a Jordânia com a família na condição de refugiado.
4
 

  

                                                           
4
 <http://www.news.com.au/technology/gadgets/mobile-phones/young-syrians-share-selfies-and-stories-

of-how-is-has-destroyed-their-lives/news-story/c0bd79cd22c992a41c353cce79efdbae> 
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2  O SUJEITO 

2.1  PONTO ZERO 

 

 

Figura 7 - Signal, John Stanmeyer, 2014 

                                                      Fonte: http://www.worldpressphoto.org 

A cidade de Djibouti é a capital da República do Djibouti, um pequeno país do 

nordeste da África, limitado ao norte pela Eritréia, a leste pela Somália e ao sul e oeste 

pela Etiópia. Djibouti é a passagem entre o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo.  

O fotógrafo John Stanmeyer, que trabalha para a revista National Geographic, 

fotografava na praia de Djibouti acompanhado de seu tradutor e amigo. Começou a 

escurecer e seu tradutor sugeriu que voltassem para o hotel. Stanmeyer recusou e ambos 

continuaram. Andaram mais ou menos um quilômetro e, segundo Stanmeyer, não havia 

ninguém ao longo da praia, somente os dois, que conversavam. Até que cruzaram com 

um grupo de poucas mulheres e alguns homens que chacoalhavam para o alto seus 

telefones celulares. Stanmeyer olhou para eles e perguntou ao tradutor “O que eles estão 

fazendo aqui?”
5
 Deparou então com o inusitado: um grupo de pessoas em uma praia, 

esperando para atravessar para a Europa. Suas silhuetas à beira mar envoltas em uma 

luz azulada, numa noite de lua cheia, procuram um sinal de celular, mesmo que fraco, 

vindo da vizinha Somália. São eritreus, etíopes e somalis que saem de seus países na 

condição de refugiados. Antes de cruzar o Oceano Índico em direção ao Mar 

Mediterrâneo e chegar à costa italiana, precisam informar aos seus que chegaram a 

salvo à pequena Djibouti. 

A imagem inusitada recebeu o nome de Signal e, em 2014, ganhou o World 

Press, um dos mais importantes prêmios da fotografia (figura 7). A jurada Jillian 

Edelstein assim se referiu à fotografia de Stanmeyer: “It opens up discussions about 

                                                           
5
 Entrevista com Jonh Stanmeyer, Photo Contest, 2014. 

Disponível em: <http://www.worldpressphoto.org/people/john-stanmeyer>. 
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technology, globalization, migration, poverty, desperation, alienation, humanity…”
6
 E 

eu acrescentaria – assim como o próprio Stanmeyer acrescentou ao lhe perguntarem: 

“What is it about this visual art that keeps a câmera in your hand?”, “Communication”.
7
 

Portanto, a imagem da figura 7 é o ponto zero de um processo comunicacional 

que vai além da concepção do celular como um dispositivo tecnológico de fala, do ato 

de telefonar para alguém. Falar dos celulares como objeto de comunicação é também 

atribuir-lhes a função, como diz Stanmeyer, de “links que nos conectam na migração de 

tempos atuais”.  

Rami Shahloud, de 42 anos, mantém contato com sua mulher e sua família, que 

ficaram em Damasco. Durante seu deslocamento, Rami utilizou um cartão SIM turco, 

outro SIM grego e agora utiliza um SIM sérvio. “Se fosse cinco anos atrás, diz Rami, 

eles estariam pensando o que teria acontecido comigo e eu estaria imaginando o que 

estará acontecendo com eles”. “Mas agora eu agradeço a Deus por essa tecnologia”.
8
 

O celular se desenvolve tecnologicamente e acopla em seu dispositivo 

procedimentos que possibilitam o contato imediato por outros artifícios, as mensagens 

enviadas por meio de aplicativos como o Whatsapp (mensagens textuais) e o Instagram 

(mensagens imagéticas).  

As mensagens imagéticas se traduzem na imagem do próprio sujeito, a partir do 

momento em que se fotografa a si mesmo. Esse ato de se autorretratar, proveniente da 

utilização da câmera acoplada ao celular, chama-se selfie. Na fala, o sujeito se comunica 

com um único sujeito, aquele que ficou em seu país de origem. Já, a selfie estabelece 

dois tipos de comunicação: individual, com aquele que também ficou em seu país de 

origem e, portanto, tem a preferência de receber a imagem, e coletiva, quando há o 

compartilhamento da imagem para além da tela do celular; ou seja, a imagem passa a 

ser observada na internet. A ambiguidade entre o individual e o coletivo, nesse caso, 

não se anula. Ambos têm a mesma função: preservar a identidade dos sujeitos. O 

primeiro é o eu que diz, estou vivo; o segundo é o eu que diz, estou vivo e tenho uma 

narrativa, relatos pessoais e intransferíveis daqueles que viveram uma situação de fuga 

de seu país de origem, que precisa ser conhecida e compartilhada.  

                                                           
6
 “A fotografia abre discussões sobre tecnologia, globalização, migração, desespero, alienação, 

humanidade...” - Livre tradução. <http://www.manfrottoschoolofxcellence.com/2014/07/interview-world-

press-photo-year-winner-john-stanmeyer/> 
7
 “O que é a arte visual com uma câmera na mão?” “Comunicação” (Ibidem). 

8
 <http://time.com/4062120/see-how-smartphones-have-become-a-lifeline-for-refugees/> 

http://time.com/4062120/see-how-smartphones-have-become-a-lifeline-for-refugees/
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Assim, da mesma forma que os refugiados que aportam na pequena Djibouti 

tentam captar um sinal de celular, outros imigrantes de outros países, na condição de 

refugiados, levam consigo, na travessia marítima até a Europa, seus celulares embalados 

em sacos plásticos. É o caso dos refugiados sírios que chegam em território europeu e 

são recebidos por voluntários, como na estação de Keleti, em Budapeste. O que 

primeiro procuram é uma tomada para carregarem seus aparelhos.  

Dentro dessa estação o local mais congestionado fica próximo a uma pequena 

mesa de madeira controlada por um casal de voluntários húngaros. Acima dessa mesa é 

possível ler em inglês e árabe: free wi-fi. Sobre ela visualiza-se uma meia dúzia de 

baterias presas com fitas adesivas e fios brancos que se espalham em todas as direções. 

Ilustra esse fato uma matéria da edição eletrônica da revista Time, em que o repórter 

pergunta a Rabee Mohammed, um sírio de 25 anos, da cidade de Aleppo, que cruzou a 

fronteira da Hungria: “Which is more important, food or power?”, e o rapaz responde: 

“Charging my phone”.
9
 

Essa relação do sujeito com o celular faz dos smartphones um bem precioso e 

indispensável no deslocamento desses indivíduos; e a selfie, o elo entre o presente e o 

passado, a identidade e a memória desses cidadãos. Como diz Ahmed Aloussi, de 

Damasco, “When I go and settle down in another country, I want to remember my 

way”.
10

 

Na figura 8, Lailav Khalil segura o celular em frente ao corpo. Na tela quebrada, 

sua própria imagem no formato de uma selfie. A jovem de 15 anos aparece em primeiro 

plano e atrás é possível enxergar uma nesga de mar, que indica o caminho feito por ela. 

Lailav saiu da costa da Turquia, atravessou o mar Egeu em um bote de borracha, a 

caminho da costa grega, e chegou à ilha de Lesbos.  

 

 

 

 

                                                           
9
 “O que é mais importante, comida ou energia?” “Carregar meu celular” - Livre tradução. Em: “See how 

smartphones have become a lifeline for refugees”, Patrick Witty. Disponível em: 

<http://time.com/4062120/see-how-smartphones-have-become-a-lifeline-for-refugees/>. 
10

 “Quando eu chegar e me fixar em outro país, eu quero lembrar do meu caminho” - Livre tradução. Em: 

“See how smartphones have become a lifeline for refugees”, Patrick Witty. Disponível em: 

<http://time.com/4062120/see-how-smartphones-have-become-a-lifeline-for-refugees/>. 

http://time.com/4062120/see-how-smartphones-have-become-a-lifeline-for-refugees/
http://time.com/4062120/see-how-smartphones-have-become-a-lifeline-for-refugees/
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Figura 8 - Lailav, Muhammed Muheisen, AP, 2015 

Fonte: http://time.com 

 

Lailav faz parte do grupo de deslocados que vem deixando a Síria desde que os 

conflitos que se iniciaram em 2011 e fragmentaram o país entre as Forças Leais do 

ditador Bashar Al-Assad e os insurgentes, como o Exército Livre da Síria e a Frente Al-

Nusra, que mantém contato com a Al-Qaeda. Essa fragmentação ocasionou o 

surgimento de grupos radicais, como o Estado Islâmico, que, em 2014, criou um 

califado na região e passou a dominar mais de 50% da Síria.
11

 

O país tinha, antes da guerra, 20 milhões de habitantes. Durante o período de 

conflito (dados de 2011), 131 mil civis morreram e 6,25 milhões se tornaram 

deslocados. Destes, 4,25 milhões eram deslocados internos, e 2 milhões, externos. 

Porém, segundo as Nações Unidas, em 2016, o total de deslocados passou para 11,4 

milhões – sendo 4,8 milhões de deslocados externos e 6,6 milhões de internos.
12

 

O termo “deslocado”, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR), é dado àqueles que saem de seus países de origem por motivos 

políticos, sociais, econômicos, climáticos, e vão para outros países, ou migram dentro 

de regiões de seu próprio país. Ambos se deslocam em busca de melhores condições de 

vida, porém, o que os diferencia é que os refugiados, ao permanecerem em seu país, 

                                                           
11

 <http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2015/09/1676793-saiba-quais-sao-os-conflitos-que-alimentam-

a-crise-de-refugiados-na-europa.shtml> 
12

 <https://nacoesunidas.org/cinco-anos-de-conflito-na-siria-crise-de-refugiados-e-deslocados-clama-por-

solidariedade/> 
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correm risco de vida, uma vez que desafiam ou não concordam com as regras do 

governo vigente. 

Todavia, o risco é constante desde a saída de seu país até a chegada em outro. 

Nessas travessias, geralmente existe a figura do atravessador, que extorque aqueles que 

estão em fuga sem garantia de que chegarão vivos ao seu destino. Portanto, chegar vivo 

à Europa é motivo de comemoração, independentemente das dificuldades que serão 

enfrentadas neste território.  

 

2.2  OS SUJEITOS E OS FOTÓGRAFOS 

Na figura 8, Lailav posou para a câmera de seu celular e, agora, posa para as 

lentes de outra câmera, a do fotógrafo israelense da agência de notícias American Press, 

Muhammed Muheisen. O enquadramento de Muheisen fica na altura do tronco de 

Lailav, e o que se vê é um close em seu rosto, na verdade, o rosto que aparece na tela do 

celular.  

Existe aqui uma narrativa mostrada por dois sujeitos, o fotógrafo Muheisen e 

Lailav. Lailav é a moça que fala de si, pois é a própria testemunha que viveu e 

experienciou o acontecimento. Portanto, ela aparece como a autora-narradora-

personagem (LEJEUNE, 2014). Por outro lado, Muheisen se posiciona como o 

fotógrafo que, pela observação, testemunhou um acontecimento (MOUILLAUD, 

PORTO, 2012), ao contrário de Stanmeyer (da Signal), que aparece como o narrador-

observador do fato. É o inusitado na foto de Stanmeyer que possibilita que o fotógrafo 

se posicione como esse tipo de narrador que cria uma narrativa em que conta a história 

do outro. Ao contrário de Stanmeyer, Muheisen não se depara com o inusitado, por isso 

ele se configura como o sujeito que testemunha um acontecimento pela observação. A 

própria imagem nos leva a isso. Stanmeyer capta um momento sem se fazer perceber, 

não há pose na foto; ao passo que Lailav posa para Muheisen. 

Ambas as posições – de Stanmeyer como narrador-observador e de Muheisen 

como testemunha de um acontecimento pela observação – parecem ter o mesmo 

significado, no entanto a posição ocupada pelos sujeitos dentro do acontecimento é 

diferente. Stanmeyer pergunta ao seu guia o que aquelas pessoas fazem ali e, a partir 

disso, faz a imagem. Já, Muheisen, familiarizado com o assunto, ao cruzar a fronteira da 

Turquia com a Síria e deparar-se com a condição insalubre que será agravada pela 

chegada do inverno, contata seus superiores e diz que está interessado em fazer a 
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cobertura dos refugiados.
13

 Muheisen, quando fotografa Lailav na Europa, já está 

inserido no drama do outro. O pedido para que a moça pose daquela maneira específica 

reflete o caráter documental da imagem. Muheisen não cria – como o narrador-

observador – uma narrativa sobre a imagem do outro, mas reproduz a narrativa 

autobiográfica de um sujeito que se documenta pela narrativa testemunhal. 

Assim como Lailav, Mustafah Arnab e Murat Mustafa são os autores-

narradores-personagens de suas histórias. Essa tríade compõe uma narrativa 

autobiográfica, pois os sujeitos falam de si em primeira pessoa. “A identidade narrador-

personagem principal, suposta pela autobiografia, é na maior parte das vezes marcada 

pelo emprego da primeira pessoa” (LEJEUNE, 2014, p.18). 

A primeira pessoa é o Eu. Eu, Mustafah Arnab, um médico de 25 anos que vivia 

em Damasco e cruzou o mar Egeu em direção à Grécia para chegar à Alemanha. Eu, 

Murat Mustafa, um menino de dez anos que vivia em uma aldeia em Kobani e, junto 

com sua família, fugiu do Estado Islâmico em um caminhão. Hoje vive na Turquia.                                                                                           

Lejeune cita o pensamento de Gérard Genette
14

 “[...] pode haver narrativa “em 

primeira pessoa” sem que o narrador seja a mesma pessoa que o personagem principal” 

(GENETTE apud LEJEUNE, 2014, p.18). Como, então, Arnab e Mustafa se configuram 

enquanto sujeitos que se narram em primeira pessoa em uma obra não ficcional? Por 

meio da relação testemunhal dos sujeitos que experienciaram e vivenciaram o fato 

narrado. Ambos fazem parte da grande onda de refugiados que deixou a Síria em 

direção à Europa entre janeiro e junho de 2015. A rota de fuga se faz pelo deslocamento 

terrestre até a Turquia, onde são alocados em campos para refugiados; ou pelo mar, em 

botes, sem nenhuma segurança, até as ilhas Gregas. De lá, novamente, o deslocamento 

ocorre por terra, a pé, ou em trem, ou ainda em ônibus até países como a Alemanha.  

De fato, ao colocar o problema do autor, a autobiografia elucida fenômenos 

que a ficção deixa numa zona de indecisão: em particular o fato de que pode 

muito bem haver identidade do narrador e do personagem principal no caso 

da narrativa “em terceira pessoa”. Essa identidade, embora não seja mais 

estabelecida no texto pelo emprego do “eu”, é estabelecida indiretamente, 

mas sem nenhuma ambiguidade, através da dupla equação: autor = narrador e 

autor = personagem, donde se deduz que narrador = personagem (LEJEUNE, 

2014, p.19). 

 

                                                           
13

  Entrevista com Muhammed Muheisen à AP <https://www.youtube.com/watch?v=TgJEr9feOiY>. 
14

 Crítico literário francês. 

https://www.youtube.com/watch?v=TgJEr9feOiY
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Segundo Lejeune, a análise final narrador = personagem principal recai na 

construção típica da autobiografia clássica. Assim, Arnab e Mustafa são os sujeitos do 

enunciado (história narrada) e da enunciação (discurso do narrador) de suas narrativas. 

Em narrativas ficcionais é possível uma outra forma de configuração com o 

sujeito que se narra, em que o narrador-personagem não é o mesmo sujeito que o autor 

da obra. Um exemplo é o livro Memórias póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas é o 

personagem-narrador de sua narrativa, mas o autor da obra é Machado de Assis. Em 

uma obra não ficcional, autobiográfica, essa relação não é possível pois, a partir do 

momento em que o sujeito da narrativa se autoidentifica como autor-personagem-

narrador, ele estabelece com seu leitor um pacto, o chamado pacto autobiográfico. 

Este termo foi cunhado por Philippe Lejeune e é o que torna crível a relação da 

autobiografia com o leitor. Pelo pacto ele reconhece que o autor-personagem-narrador 

da narrativa são a mesma pessoa.  

A identidade se define a partir de três termos: autor, narrador e personagem. 

Narrador e personagem são as figuras às quais remetem, no texto, o sujeito da 

enunciação e o sujeito do enunciado. O autor, representado na margem do 

texto por seu nome, é então o referente ao qual remete, por força do pacto 

autobiográfico, o sujeito da enunciação (LEJEUNE, 2014, p.42). 

 

Mustafah Arnab e Murat Mustafa desenvolvem a relação de pacto 

autobiográfico com o espectador por meio de suas selfies. Na figura 9, Arnab aparece 

em primeiro plano na tela intacta de seu celular. Em segundo plano, ao fundo, o grupo 

de amigos. A foto foi tirada em uma estrada da Alemanha. Quando chegou em terra 

firme, Arnab abriu o saquinho plástico que protegia seu smartphone e enviou uma 

mensagem para sua família dizendo que havia chegado a salvo na Grécia. Sua selfie, 

enviada aos seus conterrâneos que ficaram na Síria, não é uma imagem dele em 

qualquer lugar, por qualquer motivo, e não é a imagem de qualquer Mustafah, é a selfie 

de Mustafah Arnab. 
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Figura 9 - Mustafah Arnab, Muhammed Muheisen - AP, 2015 

 Fonte: http://time.com 

 

 

Na figura 10, Murat Mustafa aparece em close na imagem. Mesmo com um 

plano fechado no rosto de Murat, existe uma profundidade de campo em que se 

observam outros elementos na imagem. Então, atrás de Murat existe uma rua de chão 

batido com barracas perfiladas. Ao fundo três crianças, uma menina que se posiciona na 

mesma direção de Murat e dois meninos, um à esquerda, na porta de uma das barracas, 

e outro à direita. Murat Mustafa está em Suruc, o maior campo de refugiados localizado 

na Turquia. O grande sonho dele é poder voltar para Kobani, sua cidade natal, mas sabe 

que isso é impossível porque sua casa e a cidade foram destruídas. Ao contrário de 

Arnab, Murat não enviará sua selfie para seus conterrâneos que ficaram na Síria, mas irá 

compartilhá-la com os que, assim como ele, fugiram para o mesmo campo. 
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Figura 10 - Murat Mustaf - 2015 

Fonte: http://www.news.com.au 

O compartilhamento dessas selfies acontecerá de forma individual e coletiva. 

Arnab e Murat as compartilham, primeiramente, com o seu grupo social, daí seu caráter 

individual. Arnab envia a selfie para seus familiares, algum amigo médico, o 

comerciante do bairro. Inúmeras possibilidades de envio para aqueles que conhecem 

Mustafah Arnab e não o Mustafah de outro bairro, ou de outra profissão. Mustafah 

Arnab não está a passeio pela Europa, não é um intercambista e sim um refugiado sírio 

que sobreviveu a uma travessia de quatro horas, em um precário bote de borracha, pelo 

mar Egeu. Já, Murat mostra sua selfie para outros jovens do campo, como as irmãs 

Nesrin, Chian, Nalin, e Larin, que também fugiram com suas famílias em direção à 

fronteira da Turquia depois que o Estado Islâmico destruiu Kobani.  

Esse caráter individual da imagem é privativo. Assim como na fotografia 

analógica, em que a imagem era impressa e se alocava em um álbum, e as fotografias 

eram mostradas somente para os mais íntimos, as selfies, fotografias digitais, ao 

assumirem o caráter individual se alocam no celular. É como se o smartphone de Arnab 

e Murat fosse uma página de um álbum fotográfico que será mostrado somente para os 

mais íntimos. 

Mostrar a imagem de si é falar de si e compartilhar a sua narrativa com o outro. 

“[...] pensa-se na relação que qualquer sujeito tem consigo mesmo e com seu passado 

quando toma a si mesmo como objeto de narração [...]” (SCARPINI, 2010, p.29). 

Portanto, a prática da selfie estabelece uma relação possível na configuração da 

narrativa autobiográfica e representa, para esse grupo social, o testemunho de 

sobrevivência após um deslocamento forçado causado por uma guerra civil. 
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O outro aspecto das selfies de Murat e Arnab diz respeito ao caráter coletivo da 

imagem. O caráter coletivo é quando ela ultrapassa a linha do individual, do privado e é 

observada pelo olhar de outros sujeitos, que não os que fazem parte do grupo de 

conterrâneos de Arnab, que ficaram na Síria, tampouco dos conterrâneos de Murat que 

foram para o campo de Suruc.  

Porém, antes de assumirem a posição de imagens coletivas e serem 

compartilhadas, as selfies de Arnab e Murat assumem um caráter público. Na imagem 

de Arnab (figura 9), o fotógrafo Muhammed Muheisen faz o retrato da selfie de Arnab. 

A imagem é fechada, em close, na tela do celular que o próprio Arnab apresenta para 

Muheisen.  

Essa imagem ilustra uma matéria da edição eletrônica da revista Time
15

 

intitulada “See how smartphones have become a lifeline for refugees”. Portanto, após 

ser publicada por um veículo midiático, a selfie de Arnab passa, então, a ser 

compartilhada pelos sujeitos que não pertencem ao mesmo grupo social dos refugiados 

sírios. 

 Já, na imagem de Murat (figura 10), não existe a presença de um fotógrafo 

profissional como na imagem de Arnab. Murat é o autor de sua própria imagem. Sua 

selfie foi feita a partir de um projeto fotográfico dos fotógrafos italianos Romano 

Cagnoni e Patricia Franceschetti.
16

  

 Esse projeto, intitulado Je suis refugee,
17

 foi idealizado por Franceschetti, que 

convenceu o marido a contar a história dos refugiados. Como Cagnoni se mostrou 

cético (“Eu estava descrente porque são muitos anos que se fotografam refugiados”
18

), 

sua esposa propôs que os próprios refugiados fizessem suas selfies com smatphones 

distribuídos pelo casal. Esta era uma maneira, acreditavam os jornalistas, de esses 

refugiados reafirmarem sua existência, identidade e personalidade. “Seguir histórias da 

atualidade só tem sentido se você encontra uma ideia diferente a respeito de 

determinada notícia”.
19

 

                                                           
15

 <http://time.com/4062120/see-how-smartphones-have-become-a-lifeline-for-refugees> 
16

 <http://www.news.com.au/technology/gadgets/mobile-phones/young-syrians-share-selfies-and-stories-

of-how-is-has-destroyed-their-lives/news-story/c0bd79cd22c992a41c353cce79efdbae> 
17

 <http://maledettifotografi.it/interviste/romano-cagnoni/> 
18

 Ibidem. 
19

 <http://maledettifotografi.it/interviste/romano-cagnoni/> 

http://www.news.com.au/technology/gadgets/mobile-phones/young-syrians-share-selfies-and-stories-of-how-is-has-destroyed-their-lives/news-story/c0bd79cd22c992a41c353cce79efdbae
http://www.news.com.au/technology/gadgets/mobile-phones/young-syrians-share-selfies-and-stories-of-how-is-has-destroyed-their-lives/news-story/c0bd79cd22c992a41c353cce79efdbae
http://maledettifotografi.it/interviste/romano-cagnoni/
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O jornal eletrônico www.news.com.au20 fez uma matéria intitulada “Young 

Syrians share ‘selfies’ and stories of how IS has destroyed their lives”,
21

 na qual 

apresenta o projeto. Dessa forma, assim como a selfie de Arnab, a de Murat, após 

publicada, foi compartilhada por sujeitos não pertencentes ao círculo social de Murat. 

Portanto, ao saírem nesses veículos midiáticos (revista Time e news.au), elas se 

tornam fatos passíveis de noticiabilidade porque se ancoram no que Mouillaud e Porto 

(2012) chamam de estruturas basilares da notícia: o seu caráter singular e 

extraordinário. Além dessas duas características, possuem também a condição de 

atualidade, o que converge, portanto, no valor-notícia. 

Convém também abrir um parêntese para o lugar documental da fotografia 

como um elemento marcador de definição da primeira página de um jornal, 

assim como para o vinculo entre o fotojornalismo e a confirmação do valor-

notícia de um determinado fato. Isso dado que, muitas vezes, é exatamente no 

registro fotográfico que está demarcada a essência do valor-notícia: uma foto 

que traz toda a aguda singularidade de um fato, toda a carga extraordinária de 

um acontecimento, toda a fugidia atualidade de um instante (MOUILLAUD, 

PORTO, 2012, p.327). 

 

Não há dúvida de que o acontecimento, a guerra civil na Síria, que gera um 

deslocamento de indivíduos chamados de refugiados, é um fato extraordinário e 

singular. Mas não é de se surpreender também que esse fato, ao assumir a posição de 

valor-notícia, exposto em um veículo midiático, com as características citadas 

(singularidade, atualidade) possa cair no ordinário, visto que o fato será transmitido 

inúmeras vezes e se tornará comum. 

Além da singularidade de um fato que justifica que ele seja noticiado, além 

do extraordinário do ocorrido (e não se permanece extraordinário por muito 

tempo, o cotidiano transforma o extraordinário em ordinário, minimamente 

por já ser fato conhecido) e além da atualidade (esse o valor-notícia mais 

fugaz e que mais alimenta as novas notícias), existe um espaço para relatos 

jornalísticos de maior profundidade, ancorados em valores-notícia além do 

tripé atualidade/singular/extraordinário (Ibidem, p.335). 

 

Não se trata, tampouco, de negar o valor-notícia desse acontecimento, mas sim 

de situá-lo em outras duas esferas possíveis do valor-notícia: o interesse humano e a 

proximidade. Para que isso aconteça é necessário isolar a imagem do meio midiático 

(revista Time e news.au) e analisá-la per si.  

[...] destacamos que a reportagem e a entrevista em profundidade, quando 

ocorre de perderem o vínculo mais acentuado com o tripé 

atualidade/singularidade/extraordinário, podem ganhar, por outro lado, a 

                                                           
20

 <http://www.news.com.au/technology/gadgets/mobile-phones/young-syrians-share-selfies-and-stories-

of-how-is-has-destroyed-their-lives/news-story/c0bd79cd22c992a41c353cce79efdbae> 
21

 <http://www.news.com.au/technology/gadgets/mobile-phones/young-syrians-share-selfies-and-stories-

of-how-is-has-destroyed-their-lives/news-story/c0bd79cd22c992a41c353cce79efdbae> 

http://www.news.com.au/
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forma de um relato estruturado em torno de outros valores-notícia, tais como 

o interesse humano e a proximidade (MOUILLAUD; PORTO, 2012, p.335). 

 

Romano Cagnoni, quando põe em prática o projeto Je suis refugee, não está 

apenas registrando a condição de vida daqueles sujeitos, “durante as guerras é 

necessário fazer um trabalho culturalmente válido, porque se for feito apenas para 

deixar registrado, não é interessante”.
22

 Existe, nesse projeto, uma proximidade 

verdadeira do fotógrafo sem a intenção de apropriação do outro. Cagnoni, ao entregar o 

smartphone àqueles que se autorretratam, empodera estes sujeitos de sua condição 

humana, em um lugar que a desumaniza. “A melhor fotografia para mim é um 

documento humano de impacto visível. Documento no sentido em que se relaciona com 

a existência. Humano porque mostra o estado de ânimo do próximo”.
23

 Murat faz sua 

selfie em um campo para refugiados, documenta-se a si e ao cotidiano do lugar que, por 

tempo indeterminado, será sua casa.  

Arnab, por outro lado, continua em seu percurso. Na imagem captada pelo 

fotógrafo Muhammed Muheisen, está em uma estrada da Alemanha com um grupo de 

amigos refugiados. Muheisen se comporta como o fotógrafo documental que não 

interfere na realidade do outro. Suas interferências abordam os aspectos técnicos da 

fotografia. 

Nos acercamos, así, a determinadas notaciones y a las constantes que nos 

permiten ir identificando la foto como foto documental. En primer lugar 

tuvimos el referente real, en el que el autor no pudo intervenir a no ser a 

través de lo necesario: selección, adaptación, a las condiciones de exposición, 

encuadre (LEDO, 1998, p.60).
24

 

 

Muheisen faz o enquadramento na tela do celular de Arnab. O que nos mostra 

não é somente a selfie de Arnab mas uma parte de sua história. “Carry their stories, their 

words, their pictures and puted on in one body and show at the world”.
25

 

Com o título “Syrian refugees keep a piece of home with them”, o jornal 

NBCNews
26

 apresentou uma série de imagens feitas por Muheisen. As imagens são das 

mãos de refugiados sírios que posam diante da câmera com o retrato de algum familiar, 

como a síria Fidan Kiru, de 31 anos, que fugiu da cidade síria de Afrin e apresenta para 

                                                           
22

 <http://maledettifotografi.it/interviste/romano-cagnoni/> 
23

 Ibidem. 
24

 “Nos aproximamos, assim, a determinadas notações e às constantes que nos permitem ir identificando a 

foto como foto documental. Em primeiro lugar tivemos o referente, real, em que o autor não pode intervir 

a não ser através do necessário: seleção, adaptação, às condições de exposição, enquadramento” - Livre 

tradução. 
25

 “Carregar suas histórias, suas palavras, suas imagens e colocar em um corpo e mostrar ao mundo” - 

Livre tradução. <https://www.worldpressphoto.org/people/muhammed-muheisen> 
26

 <http://www.nbcnews.com/slideshow/syrian-refugees-keep-piece-home-them->  

https://www.worldpressphoto.org/people/muhammed-muheisen
http://www.nbcnews.com/slideshow/syrian-refugees-keep-piece-home-them-n714931?cid=sm_tw_nbcnews
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Muheisen a fotografia, tirada em 2004, de toda a família. Na imagem, estão Afrin, 

acompanhada pelo marido Mohyeddin e seus filhos Avindar, Khalid e Levant. Kiru diz: 

“this is the only group family picture we have, my husband is currently in Germany and 

I hope they Will alow me to join him”
27

 (figura 11). 

 

Figura 11 - S/título, Muhammed Muheisen, 2017 

Fonte: https://www.worldpressphoto.org 

Essa imagem é muito parecida com o retrato da selfie de Arnab feito por 

Muheisen. A diferença é que Arnab não traz consigo o retrato de alguém, mas faz seu 

próprio retrato para enviar a alguém. Assim como esse retrato de Kiru – que é uma 

imagem impressa em um papel e guardada não só na memória mas em algum espaço 

físico da tenda de Kiru – a selfie de Arnab tem um caráter não efêmero.  

Portanto, o intuito das duas imagens de Kiru (figura 11) e Arnab (figura 9) é o 

mesmo; o mesmo que motivou Cagnoni a desenvolver o projeto Je suis refugees, qual 

seja, a preservação do sujeito enquanto narrador de sua história, o que converge para o 

entendimento do outro como um sujeito autobiográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Ibidem. 
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                                                         Figura 12 - Emira and Hamid Elehmed, 2015 

Fonte: http://www.news.com.au 

 

 

 

Os irmãos Emira e Hamed Elehmed estão em Harran, na Turquia. O que 

aconteceu no dia em que foram embora da Síria ainda continua em suas memórias. Eles 

estavam assistindo Garfield, seu desenho favorito, quando seu pai chegou mais cedo do 

trabalho e disse que eles tinham que ir embora. Juntou a família e dirigiu até a fronteira 

com a Turquia. Os irmãos foram entregues a um guarda de fronteira. Hoje eles moram 

em uma cabana próxima ao castelo de Harran. Às vezes os irmãos vão brincar nas 

ruínas do castelo atrás de tesouros.
28

 

  

                                                           
28

 Texto extraído de: http://www.news.com.au/technology/gadgets/mobile-phones/young-syrians-share-

selfies-and-stories-of-how-is-has-destroyed-their-lives/news-story/c0bd79cd22c992a41c353cce79efdbae. 
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3  A TRÍADE QUE COMPÕE A NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA 

3.1 NARRADOR, AUTOR, PERSONAGEM
 

Narrador é aquele que tem uma história para contar. Benjamin (2012) refere-se 

ao narrador como aquele sujeito que deixa seu local de origem e se aventura em terras 

distantes, e como aquele que não se aventura mas é bom conhecedor das tradições 

locais. Ambos os sujeitos são bons oradores.  

[...] “quem viaja tem muito o que contar”, diz o povo, e com isso imagina o 

narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos com 

prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país e 

que conhece suas histórias e tradições. Se quisermos concretizar esses dois 

grupos através dos seus representantes arcaicos, podemos dizer que um é 

exemplificado pelo camponês sedentário, e o outro pelo marinheiro 

comerciante (BENJAMIN, 2012, p.214-215). 

Portanto, o narrador tem de ser, também, um bom orador. O bom orador é aquele 

que conhece os detalhes da história que vai narrar, seja porque ele vivenciou o fato (no 

caso do sujeito que se aventura em terras distantes) ou porque tem grande criatividade 

ao falar de fatos que são do conhecimento de uma determinada comunidade (no caso do 

sujeito que nunca se aventurou mas é bom conhecedor das tradições locais). 

Para que esse sujeito tenha uma oratória convincente em relação à história que 

vai narrar, é preciso que ele se posicione como o sujeito autobiográfico real, aquele que 

experienciou o fato narrado. 

 “Quem escuta uma história está em companhia do narrador” (BENJAMIN, 2012, 

p.230). Ainda assim, mesmo na companhia do narrador é difícil saber se a autobiografia 

é real ou ficcional. Para dimensionar se a autobiografia contada é de fato do sujeito 

narrador e não de uma terceira pessoa, contada por esse narrador, é preciso, como já 

mencionado, estabelecer um pacto entre o narrador e o sujeito que escuta a história. 

Esse pacto se refere ao entendimento, por parte do leitor ou espectador, de que o sujeito 

que conta aquela história é também o sujeito que vivenciou o fato narrado; ou seja, a 

identidade do sujeito que está presente diante do outro é a mesma do sujeito que faz 

parte da narrativa contada. 

Na literatura, essa relação é compreendida de forma clara quando o leitor 

percebe que a identidade do autor que está na capa do livro é a mesma do personagem-

narrador da história.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

[...] a autobiografia (narrativa que conta a vida do autor) pressupõe que haja 

identidade de nome entre o autor (cujo nome está estampado na capa), o 

narrador e a pessoa de quem se fala. Esse é um critério muito simples, que 

define, além da autobiografia, todos os outros gêneros da literatura íntima 

(diário, autorretrato, autoensaio) (LEJEUNE, 2014, p.27-28). 
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Na figura 13, a mesma história é contada por três diferentes narradores. A 

história é sobre cinco sujeitos anônimos, vestidos com colete salva-vidas, que chegaram 

à Grécia pelo mar Egeu fugindo da guerra civil da Síria. Ao olharmos para a imagem, 

primeiro enxergamos um rapaz, em primeiro plano, que faz sua selfie. Logo atrás, um 

grupo de mulheres reunidas que também fazem selfies. 

 

 

Figura 13 - S/título, Alkis Kustandinide, 2014 

 Fonte: http://g1.globo.com/mundo/ 

Na selfie feita pelo rapaz (primeiro narrador), aparecem a imagem dele, das 

quatro mulheres e um pedaço de mar; na selfie feita por uma das mulheres (segundo 

narrador), aparecem ela, uma criança e outra mulher – o rapaz e uma segunda menina 

não aparecem nessa imagem. Essa descrição é possível pelo retrato da selfie feita pelo 

terceiro narrador, o fotógrafo Alkis Kustantinides, que não aparece na imagem, 

tampouco se autorretrata. Sabe-se que Kustantinides é o autor desse retrato porque seu 

nome aparece na legenda da foto. Kustantinides não estabelece com o espectador o 

pacto autobiográfico porque, para que haja o pacto, é preciso que o espectador 

compreenda que o autor-personagem-narrador são a mesma pessoa. Assim, 

Kustantinides é o sujeito que testemunhou mas não vivenciou o fato. Este foi, 

primeiramente, narrado por quem vem de uma terra distante e se aventura em um lugar 

desconhecido, ou seja, os refugiados sírios que enfrentaram uma travessia perigosa até 

chegar à Europa.  

A questão que se coloca, portanto, é como essa imagem fotográfica estabelece 

com o espectador o pacto autobiográfico. Isso se deve ao gesto da selfie de sujeitos que 

não são fotógrafos profissionais. Esse gesto é o braço erguido na altura dos olhos com o 
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celular nas mãos. Portanto, pelo gesto da selfie é que eles fazem a “mediación con la 

realidad” (LEDO, 1998). 

Segundo Ledo, a imagem não só estabelece uma relação de crença, de registro, 

mas também de construção a partir da mediação, citada acima. Portanto, na perspectiva 

do que propõe o pacto autobiográfico, essa mediação com a realidade é a própria 

construção da identidade dos sujeitos que se colocam diante do espectador com uma 

narrativa muito particular. Não se trata somente de referir-se a eles como refugiados 

mas de compreender que são sujeitos singulares pertencentes a uma civilização, a um 

povo, a uma cultura.  

 O pacto autobiográfico é uma relação não só de cumplicidade como de troca e, 

segundo Lejeune, de reciprocidade. 

Quando você lê uma autobiografia, não se deixa simplesmente levar pelo 

texto como no caso de um contrato de ficção ou de uma leitura simplesmente 

documentária, você se envolve no processo: alguém pede para ser amado, 

para ser julgado, e é você quem deverá fazê-lo. De outro lado, ao se 

comprometer a dizer a verdade sobre si mesmo, o autor o obriga a pensar na 

hipótese de uma reciprocidade: você estaria pronto a fazer a mesma coisa? 

(LEJEUNE, 2014, p.85). 

 

Nas figuras 13 e 14, os primeiros sujeitos não pertencentes ao fato vivido com 

quem é estabelecido o pacto autobiográfico são os fotógrafos Alkis Kustantinides e 

Yannis Behrakis, ambos da agência de notícias Reuters. Os dois fotojornalistas quando 

se deparam com a narrativa do outro, deparam-se com a prática da selfie. A prática da 

selfie, por sua vez, se caracteriza pela visualização do gesto da selfie. Assim, podemos 

criar a seguinte relação: a prática da selfie está para o fato narrado (enunciado) – a 

guerra civil na Síria, que gerou um grupo de deslocados, entre eles, cidadãos que se 

configuram na condição de refugiados –, assim como o gesto da selfie está para o 

discurso do narrador (enunciação) – sujeitos que se narram na condição de testemunhas 

que viveram e experienciaram o fato narrado. Logo, a prática da selfie mais o gesto da 

selfie são iguais ao pacto autobiográfico. E o sujeito do enunciado mais o sujeito da 

enunciação são iguais à narrativa autobiográfica.  
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Figura 14 - S/título, Yannis Behrakis/Reuters, 2014 

 Fonte: http://www.ibtimes.co.uk 

 

Na figura 13, assim como na figura 14, uma mulher anônima nos conta sua 

história. Chegou à Europa junto com um menino, em um bote de borracha, e 

desembarcaram em uma ilha grega. A mulher anônima narra-se para o fotógrafo e 

Behrakis narra a narrativa dela pela lente de sua máquina fotográfica. No 

enquadramento aberto do fotógrafo, todos os elementos convergem para a narrativa 

dela: o bote de borracha usado para fazer a travessia da Turquia à Grécia, o mar sem 

onda que pressupõe uma viagem tranquila e segura, o homem que puxa o bote para 

dentro do mar para outras travessias, o colete ainda no corpo da mulher e do menino, o 

braço dela esticado e o celular direcionado para seu rosto, o gesto da selfie. Dessa 

forma, narrar e ser narrado são relações imbricadas entre os sujeitos. “[...] nossa face é 

esta parte de nós mesmos que colocamos em circulação, ao mesmo tempo em que é 

destacada de nós pelo olhar dos outros” (MOUILLAUD; PORTO, 2012, p.56). 

Não se trata, no entanto, de uma formalização gramatical das vozes em uma 

construção passiva e ativa – eu me narro e sou narrado por alguém. Trata-se de uma 

relação de visibilidade entre os sujeitos pelo compartilhar da narrativa. O fotojornalista 

grego Yannis Behrakis, um também anônimo para a mulher anônima que se permite 

visualizar, já havia compartilhado a mesma narrativa anos antes até de se tornar 

fotojornalista e se deparar com uma mulher e um menino em uma praia grega. 

Descendente de turcos, escutava as histórias de sua avó que, em 1922, saiu da cidade de 

Izmir na condição de refugiada e foi para a Grécia. “She told me also as greek, a lot of 
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people didn´t like the refugees come from Izmir. And there were a lot of people who 

empathize and help them”.
29

 

Portanto, a visibilidade narrativa não é mensurada somente pela afetividade entre 

os sujeitos mas também por fatores tangíveis, como o se colocar no lugar do outro, não 

com o intuito de passar pelo mesmo sofrimento, mas como uma possibilidade de estar 

na mesma condição. Como finaliza Behrakis: “For me there is only one choise, to help 

this people. (…) it is a global, universal roles of humanity [...] you don´t no if one day 

you become a refugee or migrant”.
30

 Daí a importância de entender o outro como um 

sujeito narrador de si.  

O primeiro contato, portanto, foi estabelecido. Existem ainda dois outros fatores 

no entendimento do pacto autobiográfico, a saber, o autor e o personagem. Na 

visibilidade narrativa, o olhar para o outro se estabelece pela afetividade e pela 

humildade de entender que o outro pode ser um espelho de uma parte de minha própria 

história (como o que aconteceu com Behrakis). Já, o querer ser visto, ação que parte do 

autor da narrativa autobiográfica, é o narrar-se em, diante de uma câmera sem nenhuma 

interpelação de um segundo sujeito. Nesse momento, o gesto da selfie preenche todo o 

enquadramento. O sujeito agora é o autor de sua própria história. O Eu que fala de si 

aparece em close ao espectador, como se o puxasse para dentro da sua imagem. “A 

câmera permite documentar a própria vida: registra a vida sendo vivida e a experiência 

de se ver vivendo” (SIBILIA, 2008, p.33). 

Obeda Al Theeb, de 24 anos, e Wafaa Al Hariri, de 19 (figura 15), são naturais 

de Daraa, uma das cidades mais antigas da Síria com importantes ruínas romanas e que 

no passado foi um centro comercial e de passagem de caravanas. Além disso, na 

passagem do século XIX para o XX, tornou-se uma importante estação ferroviária entre 

Damasco-Amã-Meca. Daraa está localizada a 100 km de Damasco e faz fronteira com a 

Jordânia, Líbano e Israel. Na cidade, Wafaa era estudante de medicina e tinha um irmão 

que, um mês antes de a família fugir para a Jordânia, morreu em combate na Síria. 

 

 

                                                           
29

 “Ela me contou que também os gregos, muitos, não gostavam dos refugiados que vieram de Izmir. Mas 

havia muitos que simpatizavam com eles e os ajudavam” - Livre tradução. Entrevista do fotógrafo Yannis 

Behrakis em: <https://www.youtube.com/watch?v=LT_zKa7bxEM>. 
30

 “Para mim existe somente uma escolha para ajudar essas pessoas [...] é a regra universal, global de 

humanidade [...] você não sabe se um dia se tornará um refugiado ou migrante.” - Livre tradução. 

Entrevista do fotógrafo Yannis Behrakis em: <https://www.youtube.com/watch?v=LT_zKa7bxEM>. 

https://www.youtube.com/watch?v=LT_zKa7bxEM
https://www.youtube.com/watch?v=LT_zKa7bxEM
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Figura 15 - Obeda Al Theeb, 2014 

Fonte: http://www.news.com.au 

 

Obeda, com o braço esticado para frente é quem segura o celular. Ele é o autor 

de sua narrativa. É como se dissesse: Eu, Obeda, natural da Síria, junto com minha 

esposa Wafaa, vivemos em Zaatari, o segundo maior campo de refugiados localizado na 

Jordânia. Atrás de nós, existe uma rua de chão batido com casas improvisadas. Nessas 

casas, lençóis são pendurados também de maneira improvisada, a vida por aqui, aliás, é 

vivida de forma improvisada. São 79.900 moradores. As mulheres atrás de nós olham-

nos curiosas em seus trajes típicos, o hejab, o mesmo que minha esposa está usando. Há 

três anos vivemos aqui. 

Em outro campo, este o maior da Turquia, localizado na cidade de Suruc, a 

sudeste do país, Tofan Mohamed e Sharvan Naibir apresentam-se como personagens de 

sua própria história. Os meninos fugiram da cidade de Kobani, sua cidade natal, após a 

invasão do Estado Islâmico. Tofan Mohamed, ligeiramente à frente de Sharvan Naibir, 

dando-lhe espaço para que também apareça na foto, é quem segura o celular na posição 

característica para fazer uma selfie. São personagens homodiegéticos. “Se é personagem 

e narrador da sua própria história, é um narrador homodiegético” (CARDOSO, 2003, 

p.58). 

Como, então, esse personagem se apresenta na narrativa autobiográfica? O autor 

se apresenta como o sujeito que se narra em sua própria história; o narrador como o 

sujeito que conta sua própria história e o personagem como aquele que se representa em 

sua própria narrativa. O representar-se para Tofan e Sharvan (figura 16) é o colocar-se 

diante de sua própria imagem de autor e narrador. Isto significa que existe uma 

construção desse sujeito em seu espaço físico. Tofan e Sharvan não estão em uma rua de 
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Kobani, estão em um corredor de chão forrado com cascalhos brancos, cercados por 

duas fileiras de tendas improvisadas. Cada uma delas tem uma numeração e um 

determinado número de moradores. Não existe privacidade. A privacidade do espaço 

físico é a tela do celular, local onde os personagens Tofan e Sharvan conseguem se 

encontrar com os dois outros lados de sua própria história, o narrador e o autor. “[...] o 

autobiógrafo nos conta justamente – e esse é o interesse de sua narrativa – o que só ele 

próprio pode dizer” (LEJEUNE, 2014, p.44). A partir do momento em que existe essa 

compreensão, o pacto já está estabelecido. “Ser destinatário de um discurso é ser 

envolvido por ele, ser alvo do seu sentido, ser obrigado a responder às suas 

interpelações, deixar-se ir na direção que ele próprio produz, orienta e dirige” 

(MOUILLAUD; PORTO, 2012, p.228). 

 

 

Figura 16 - Tofan Mohamed, 2014 

  Fonte: http://www.news.com.au 

 

O campo para refugiados em Suruc tem capacidade para abrigar 35 mil 

pessoas.
31

 Cada uma dessas pessoas é um sujeito autobiográfico, tais como Tofan e 

Sharvan. Assim como as meninas que aparecem no enquadramento, logo ao fundo 

(figura 10), uma de vestido vermelho, segurando as alças de uma mochila que carrega 

nos ombros, e outra com uma camisa azul, segurando suas tranças. São crianças que vão 

a uma escola improvisada, que brincam em um parquinho montado em algum lugar. A 

selfie dos meninos, portanto, narra não só as suas histórias mas também as histórias de 

outros sujeitos singulares que pertencem ao mesmo cotidiano ordinário de um ambiente 

hostil. Estes sujeitos preservam suas identidades ao perceberem uns aos outros. “Só se é 

                                                           
31

 <http://www.hispanatolia.com/seccion/2/id,21260/id_cat,1/turquia-abre-el-mayor-campo-para-

refugiados -junto-a-la-frontera-siria> 

http://www.hispanatolia.com/seccion/2/id,21260/id_cat,1/turquia-abre-el-mayor-campo-para-refugiados%20-junto-a-la-frontera-siria
http://www.hispanatolia.com/seccion/2/id,21260/id_cat,1/turquia-abre-el-mayor-campo-para-refugiados%20-junto-a-la-frontera-siria
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um self no meio de outros. Um self nunca pode ser descrito sem referência aos que o 

cercam” (TAYLOR, 1997, p.53). 

Portanto, seja em um campo para refugiados ou em território europeu, manter-se 

diante do outro, no sentido de preservar-se como um cidadão pertencente a uma cultura, 

é estabelecer um vínculo entre o presente e o passado daqueles que pertencem ao 

mesmo contexto. LEDO (1998) utiliza a expressão fue y es ao situar a posição do 

fotógrafo profissional em relação à imagem fotografada por ele. Nessa relação, o 

fotógrafo se coloca mais como um recompilador, ou seja, como aquele que junta as 

informações, do que como um reportero, o sujeito que reporta a imagem. O fue y es está 

atrelado à questão da fotografia documental, como uma extensão da fotografia pública, 

cuja ideia é dar continuidade à própria imagem.  

Una de las aproximaciones que encontramos más atractiva es la que 

contempla la fotografia como parte de la intra-historia de las imágenes y en el 

caso de la foto documental como parte de la continuidad de la foto pública, 

en la que cabría un uso alternativo al incorporarla a la memoria social y 

política en lugar de servir de sustituto de la misma (LEDO, 1998, p.37). 

 

Tofan, assim como outros tantos sírios que se encontram ou em campos para 

refugiados ou em trânsito pela Europa, não é um fotógrafo profissional. Mas, a partir do 

momento em que se posiciona diante da câmera de seu celular e documenta sua própria 

história, possibilita a expansão da selfie como imagem que perdura e se insere em um 

contexto político-social. Suas selfies não terminam em si, pelo contrário, são o começo 

de narrativas que se reconhecem no espaço comunicacional a partir da condição 

autobiográfica desses sujeitos, que já foi estabelecida pelo pacto autobiográfico e, 

portanto, já está atrelada e complexificada nesse contexto.  

 

3.2  O AUTOR-PERSONAGEM-NARRADOR DESTERRITORIALIZADO 

 

Kobani é uma cidade curda-síria que fica no distrito de Alepo e faz fronteira 

com a Turquia. Antes do início da guerra tinha 400 mil habitantes. Em 2014, o Estado 

Islâmico ocupava 60% da região. Em 2015, o número de habitantes caiu para 40 mil e 

forças curdas conseguiram expulsar o Estado Islâmico. Mesmo assim, a cidade foi e 

permanece totalmente destruída. 

Jiala Mustafa é uma jovem síria de 16 anos que morava em Kobani e, junto com 

a família, fugiu da cidade após a invasão do Estado Islâmico. Jiala hoje vive em Suruc, 

um campo para refugiados em território turco. Seu país, a Síria, desmantelado por uma 

guerra civil, será, por tempo indeterminado, um lugar de difícil retorno.  
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Jiala faz parte do projeto Je Suis en refugees, do fotógrafo Romano Cagnoni. A 

pedido de Cagnoni, eles voltaram a Kobani e ela fez sua selfie (figura 17). 

 

Figura 17 - Jiala Mustafa, 2014  

  Fonte: http://www.news.com.au 

 

Jiala aparece em primeiro plano na imagem e no cenário, atrás dela, é possível 

observarmos os escombros do que foi, um dia, a casa de Jiala, na rua de Jiala, no bairro 

de Jiala. Ela é a afirmação de si em um ambiente desterritorializado. Jiala é a menina 

síria que não tem mais como voltar a viver em sua cidade natal. Vive, agora, em um 

território sem bandeira, um lugar destruído. Não tem mais a sensação de pertencimento 

– assim como os sem-teto retratados por Pasquier,
32

 que pertencem a uma sociedade que 

os ignora enquanto sujeitos, ou como os estudantes de diferentes origens de Pataut,
33

 

que dividem o mesmo espaço mas não se sentem pertencentes a esse lugar comum. 

Além disso, Jiala tem de dividir seu microuniverso com tantos outros microuniversos 

que acabam ficando iguais ao dela. Ou o dela acaba ficando igual a tantos outros 

microuniversos. Abrir sua tenda e olhar para a tenda do vizinho não é o mesmo que 

abrir a porta de sua casa e dar bom dia ao vizinho que também sai pela porta de casa.  

Em Kobani, assim como em qualquer cidade de qualquer lugar, os 

microuniversos eram delimitados e claros por alguma linha de separação: uma rua, um 

muro, um portão, uma porta com tranca por dentro e por fora. Jiala, antes da guerra era 

uma jovem de 16 anos que tinha os afazeres típicos de uma jovem nessa idade. 

                                                           
32

 O fotógrafo Olivier Pasquier frequentou durante uma temporada um local de acolhimento para os sem-

teto, em Paris, chamado La Moquette. Fez então os retratos desses sem-teto. E eles o ajudaram no 

desenvolvimento narrativo escrevendo textos onde respondiam à seguinte pergunta sobre si mesmos: 

“Quem é você?” (ROUILLÉ, 2009). 
33

 O fotógrafo Marc Pataut distribuiu câmeras fotográficas para os alunos do ensino médio de Seine-

Saint-Denis, um subúrbio francês que tem uma grande população de imigrantes e, nas classes escolares, 

jovens das mais variadas origens e cores. Os alunos fizeram seus autorretratos mantendo o obturador da 

câmera aberto o tempo que quisessem, o que fez com que as fotos saíssem desfocadas. Ao final, 

decidiram pintar todas elas de azul, criando um outro grupo social (ROUILLÉ, 2009). 
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Frequentava a escola assim como Jáled, um rapaz sírio de 15 anos que abandonou os 

estudos depois que a guerra e a destruição assolaram Idlib, cidade que fica 59 km a 

sudeste de Alepo, onde morava com sua família. Hoje, como imigrante no Líbano, 

trabalha na fabricação de louças.
34

 Os outros sujeitos da família de Jiala também tinham 

os seus afazeres muito particulares, assim como os tinham os familiares de Jáled. Sua 

mãe Almás, junto com o resto da família, se dedicava à agricultura, cultivava milho, 

cevada, azeitonas.
35

 Até os escombros que cercam Jiala mantinham sua história. Mas 

tudo ruiu. O espaço físico, os microuniversos transformados – em Suruc, ou em um 

amontoado de barracas de lona que por si delimitam o espaço físico, em algum lugar do 

Líbano que serve de moradia para os refugiados sírios – em universos únicos. Aos olhos 

uns dos outros são moradores de um campo para refugiados. “Everything we had is 

gone and now we are in tents”,
36

 diz uma moradora do campo de Suruc. 

Estes sujeitos, então, sentem uma necessidade vital de se afirmarem diante de si 

antes de fazê-lo diante do outro. Jiala, no entanto, sabe quem é. É a autora-narradora-

personagem de uma narrativa em que não há o desvinculamento do sujeito que fala de si 

em relação ao fato vivido. Um não existe sem o outro. “O sujeito tem de acreditar na 

originalidade de sua história para retomar o seu passado, e, ao narrá-lo, aparenta estar 

resgatando a própria identidade na narrativa, revelar um eu que havia se perdido no 

tempo” (SCARPINI, 2010, p.29).  

Jiala é livre para mostrar-se diante da câmera, pois é ela quem aponta a objetiva 

para si e aperta o botão, mas não é livre para escolher o cenário (se fosse em outras 

épocas poderia escolher algum lugar de uma Kobani não destruída). O cenho franzido 

da jovem se funde com a destruição. Existe uma simbiose entre ela e esse lugar, Kobani. 

Já entre ela e Suruc, o não-lugar, que é o macrouniverso que passa a habitar, existe uma 

relação claustrofóbica. Suruc é separado do resto do mundo por um portão de ferro que 

tem de ser aberto manualmente para sujeitos externos àquela realidade, como jornalistas 

ou grupos humanitários. Aos que habitam o campo, o corpo físico vai até cercas de 

arame. “What can we do? Our future is gone”,
37

 diz um morador do campo de Suruc. 

Em Kobani e Idlib, antes da guerra, como em qualquer cidade em que existe 

uma estrutura político-social, mesmo com alguma deficiência, mas nada comparado a 

uma guerra civil, os microuniversos estão em constante movimento, transformando-se 

                                                           
34

 Documentário Generación Perdida, em: <https://www.youtube.com/watch?v=R1lK-HkScYk>. 
35

 Ibidem. 
36

 Documentário Suruc Reugee Camp, em: <https://www.youtube.com/watch?v=FRB7WilTt8k>. 
37

 Documentário Suruc Reugee Camp, em: <https://www.youtube.com/watch?v=FRB7WilTt8k>. 

https://www.youtube.com/watch?v=R1lK-HkScYk
https://www.youtube.com/watch?v=FRB7WilTt8k
https://www.youtube.com/watch?v=FRB7WilTt8k
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em cada fase cronológica e em cada momento da vida dos indivíduos. Em Suruc, ou em 

qualquer outro campo para refugiados em outra parte do mundo, existe uma estagnação 

dos microuniversos, uma não-perspectiva do próximo momento.  

Jiala, porém, se autorretrata. Fotografa-se em tempo real. O instantâneo da 

imagem é um presente-presente, ao contrário dos refugiados da década de 1920, por 

exemplo, como a avô do fotógrafo Behrakis, que imigrou para a Grécia, ou se 

pensarmos em nossos antepassados que, eventualmente, tenham tido o mesmo destino e 

enviaram uma fotografia a seus conterrâneos. A imagem não chegaria, muito 

provavelmente, com a rapidez de uma selfie, e quando chegasse se tornaria um presente 

ausente. 

O tempo da imagem presente na selfie de Jiala é o momento do click e o instante 

da revelação. A distância entre um e outro é muito curta. A imagem digital não passa 

pelo mesmo processo químico da película, em que o tempo entre o click da imagem e o 

instante da revelação é longo. Na selfie de Jiala, a imagem se distende em contínuo em 

uma Kobani destruída, e sua extensão vai além das cercas que separam Suruc do resto 

do mundo. Na verdade, sua imagem se estende além mundo.  

Ir além-mundo significa ir até aqueles que não experienciaram o mesmo evento. 

Para eles, a vivência é muitas vezes incompreendida, assim como em 1942, quando das 

primeiras notícias do holocausto,
38

 bem como em 1994, acerca do genocídio de 

Ruanda.
39

 

Para o sujeito que viveu o trauma do esfacelamento político-social de seu país, 

como os refugiados sírios e outros em outras épocas – como os sobreviventes do 

genocídio de Ruanda ou do holocausto –, é difícil entender tanta brutalidade, e mais 

difícil ainda pensar como sobreviver a essa brutalidade.  

O documentário realizado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, com 

sobreviventes do genocídio de Ruanda, ilustra essa brutalidade. Kagoyre Béatrice é uma 

Tutsi sobrevivente. Antes do massacre ela era casada e mãe de seis filhos. Após o 

genocídio, ficou viúva e só lhe restaram dois filhos e um neto. 

                                                           
38

 O escritor Primo Levi, um dos sobreviventes dos campos de extermínio nazistas, em seu livro Os 

Afogados e os Sobreviventes, assim nos conta: “As primeiras notícias sobre os campos de extermínio 

nazistas começaram a difundir-se no ano crucial de 1942. Eram notícias vagas, mas convergentes entre si: 

delineavam um massacre de proporções tão amplas, de uma crueldade tão extrema, de motivações tão 

intrincadas que o público tendia a rejeitá-las em razão de seu próprio absurdo” (LEVI, 2016, p.7). 
39

 O fotógrafo James Nachtwey, em uma entrevista ao TED, assim se refere a Ruanda: “Dessa vez a 

comunidade internacional, talvez confusa ou desencorajada pelo desastre militar na Somália, permaneceu 

em silêncio”. 
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O que mais me marcou das coisas que eu vivi foi ver gente nos massacrando 

apesar de serem nossos vizinhos e isso somente por não sermos do mesmo 

grupo étnico. [...] as pessoas tem cicatrizes feitas a arma branca. Outras 

pessoas, como eu, não conseguem esquecer. Não cicatriza. As feridas ficaram 

abertas.
40

 

George Perec, sobrevivente do holocausto,  

sempre irei encontrar, em minha própria repetição, apenas o último reflexo de 

uma fala ausente na escrita, o escândalo do silêncio deles (os pais de Perec, 

assassinados pelos nazistas) e do meu silêncio. [...] A lembrança deles está 

tão morta na escrita; a escrita é a lembrança de sua morte e a afirmação de 

minha vida (SELIGMANN, 2003 apud PEREC). 

 

Não há silêncio que não termine, este é o título da autobiografia de Ingrid 

Betancourt, que narra o período de seis anos em que ficou prisioneira das Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia - FARC. Falar, contar para o outro a sua 

narrativa, por mais difícil que seja, e é, para esses sujeitos autobiográficos, é também 

necessário. Somos, por natureza, sujeitos comunicativos. Precisamos uns dos outros 

para trocar informações sobre nós mesmos. Ao falar de si, o sujeito compartilha suas 

angústias, seus afetos.  

Amira é uma síria que hoje vive, com os dois filhos adolescentes, em um 

amontoado de lonas que servem de abrigo para refugiados no Líbano. Em uma 

participação no documentário realizado pela RT Actualidad,
41

 Amira dá o seguinte 

depoimento: “A vida aqui no Líbano é muito ruim. Quando vou comprar alguma 

mercadoria os libaneses me provocam. Xingam-me e dizem que não faço nada além de 

pedir dinheiro. O que vou dizer?”
42

 

 Este é exatamente o ponto. Entre a frase “o que vou dizer?” e o que os libaneses 

dizem de Amira, existe um abismo. É esse espaço que precisa ser preenchido. Criar uma 

aproximação entre os sujeitos para que narrador e espectador dialoguem. Será preciso 

construir, portanto, uma relação de ponte para unir os dois lados.  

 

                                                           
40

<https://agnuruanda13minionu.wordpress.com/2012/07/16/documentario-de-pessoas-relacionada-ao-

genocidio/> 
41

 RT ACTUALIDAD é uma marca da TV Russa TV – NOVOSTI. Na Espanha o RT ACTUALIDAD 

iniciou suas atividades em 2009. 
42

Documentário Generación Perdida <https://www.youtube.com/watch?v=R1lK-HkScYk> 

https://agnuruanda13minionu.wordpress.com/2012/07/16/documentario-de-pessoas-relacionada-ao-genocidio/
https://agnuruanda13minionu.wordpress.com/2012/07/16/documentario-de-pessoas-relacionada-ao-genocidio/
https://www.youtube.com/watch?v=R1lK-HkScYk
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Figura18 - Omeima Oshan, 2014  

Fonte: http://www.news.com.au 

  

 

 

Omeima Oshan é uma jovem de 13 anos que saiu de Damasco com sua família. 

Sua mãe tomou a decisão de deixar a Síria quando os bombardeios começaram. Seu pai 

não veio, pois havia sido preso. Ao deixar Damasco, trouxe alguns brinquedos para seu 

irmão caçula. Na TV, Omeina havia visto que o campo para refugiados possuía uma 

grama verde e tendas bonitas, mas ao chegar em Zaatari, decepcionou-se. Contraiu 

hepatite e após sua recuperação participou de um workshop e fez seu primeiro vídeo, 

intitulado O fim da infância.
43

 

  

                                                           
43

 <http://www.news.com.au/technology/gadgets/mobile-phones/young-syrians-share-selfies-and-stories-

of-how-is-has-destroyed-their-lives/news-story/c0bd79cd22c992a41c353cce79efdbae> 
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4  A PONTE 

4.1  A ARTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE 

O termo ponte foi utilizado pelas testemunhas sobreviventes do holocausto e 

significa unir aqueles que ficaram de um lado do lager (campo de concentração) com 

aqueles que ficaram do outro lado, que não sofreram as consequências traumáticas do 

evento. “A narrativa teria, portanto, entre os motivos que a tornaram elementar e 

absolutamente necessária, este desafio de estabelecer uma ponte com ‘os outros’, de 

conseguir resgatar o sobrevivente do sítio da outridade, de romper com os muros do 

lager” (SELIGMANN, 2008, p.66). 

Criar um diálogo entre dois mundos tão diferentes parecia impossível. Para os 

sobreviventes, existia uma confusão mental em relação ao que era realidade. O real era 

o mundo dentro do lager, e o mundo externo, o irreal. Às vezes, essa realidade parecia 

irreal, impossível de acontecer, e outras vezes, parecia que só existia uma realidade, a 

dos campos, e qualquer realidade fora dos muros do lager era irreal. “Esse teor de 

irrealidade é sabidamente característico quando se trata da percepção da memória do 

trauma. Mas, para o sobrevivente, esta ‘irrealidade’ da cena encriptada desconstrói o 

próprio teor de realidade do restante do mundo” (SELIGMANN, 2008, p.69). 

 Portanto, uma das possibilidades de construção desse diálogo se dá por meio da 

arte narrada pelo próprio sobrevivente, como no livro O diário de Helga, narrado por 

Helga Weiss. Helga foi uma das cem sobreviventes das 1.500 crianças tchecas enviadas 

aos campos de extermínio nazistas. Aos 11 anos, foi para o campo de Terezin e aos 15, 

transferida junto com sua mãe para o campo de Auschwitz. Sobreviveu, em parte, por 

golpes de sorte e pelo trabalho administrativo conseguido por seu pai, que impediu que 

ela e sua mãe fossem colocadas em trens com destino à câmera de gás.  

Em entrevista ao jornalista Neil Bermel, assim responde Helga à seguinte 

pergunta feita por ele: “como você descreveria a contribuição de seu diário? Por que 

deveríamos ler mais um relato sobre o Holocausto?” “Principalmente por ser 

verdadeiro. Coloquei nele meus sentimentos, esses sentimentos são intensos, 

comoventes e principalmente verdadeiros. E talvez por ser narrado naquela forma um 

pouco infantil, é acessível, expressivo, e creio que ajudará as pessoas a entender aqueles 

tempos”.
44

 

                                                           
44

 Entrevista extraída do livro O diário de Helga, de Helga Weiss, Intrínseca, Rio de Janeiro, 2013, p.221. 
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Outra possibilidade acontece por meio da arte de quem não se configura como o 

sujeito autobiográfico mas tem uma relação de proximidade com o evento, como no 

caso do fotógrafo croata Tarik Samarah, que durante os três anos do conflito bósnio-

sérvio ficou sitiado na cidade de Sarajevo. Foi só com o final da guerra que conseguiu 

documentar o pós-genocídio de mais de 8 mil muçulmanos assassinados por tropas 

bósnio-sérvias em uma área para refugiados na cidade de Srebrenica, na Bósnia e 

Herzegovina. “Ao ver isso, você não se transforma apenas em alguém informado. 

Mostrar o que ocorreu vira uma obrigação”.
45

  

  Portanto, vinte anos após o conflito, o fotógrafo criou o museu memorial da 

Bósnia, chamado Galerija 11/07/95 (figura 19). Na parede do museu os retratos com os 

nomes de homens e meninos que foram assassinados. “A primeira e mais importante 

coisa a se colocar na galeria foi o nome das vítimas. Todos aqueles homens foram 

mortos apenas por serem muçulmanos”.
46

 Tarik, então, cria um espaço para a narrativa 

do outro. 

 

 

Figura 19 - Galerija 110795  

Já, em 1995, outra fotógrafa, a israelense Naomi Tereza Salmon,
47

 fez uma 

exposição intitulada Asservate (figura 20). A ideia da exposição surgiu quando Salmon 

fotografou, para o acervo museológico, relíquias encontradas nos campos de extermínio 

nazistas e que pertenciam ao arquivo do holocausto em Yad Vashem, Jerusalém. Eram 

objetos pessoais dos prisioneiros, como óculos, pentes, escovas dentais, lâminas de 

barbear, sapatos, dentaduras. Salmon constrói essa narrativa pela presença da ausência, 

                                                           
45

 <http://tariksamarah.com/en/about/> 
46

 Ibidem. 
47

 <https://www.hgb-leipzig.de/mahnmal/salmon.html> 

https://www.hgb-leipzig.de/mahnmal/salmon.html
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ao fotografar objetos tão íntimos que só poderiam ter sido usados por esta ou aquela 

pessoa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Asservate, Naomi Tereza Salmon, 2013 
 

Essa relação pode ser construída também por artistas que, mesmo não tendo 

tanta proximidade com o acontecimento, sentem necessidade de falar sobre o assunto. É 

o caso de Zbigniew Libera, artista polonês que em 1996 construiu uma réplica do 

campo de concentração de Auschwitz com peças de lego. A obra recebeu o título de 

Lego Concentration Camp
48

 (figura 21). Essa peça ficou em exposição em museus 

como o New York Jewish Museum, em 2002. E, apesar de polêmica, foi considerada, 

pelo Museu de Arte de Varsóvia, como um dos trabalhos mais importantes da arte 

contemporânea polonesa. Nessa réplica, Libera reconstrói o crematório e o cotidiano de 

                                                           
48

 <http://culture.pl/en/artist/zbigniew-libera> 

http://culture.pl/en/artist/zbigniew-libera
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mortandade no campo. Libera, portanto, por meio do imaginário histórico e com um 

material contraditoriamente lúdico (peças de lego), faz o espectador recordar os relatos 

históricos, às vezes lidos em livros, sobre o cotidiano em Auschwitz. 

 

 

Figura 21 - Concentration Camp, Zbigniew Libera, 1996 

 

Já, em 1994, o artista visual chileno Alfredo Jaar criou o Rwanda Project e, 

dentro desse projeto, um trabalho intitulado The eyes of Gutete Emerita (figura 22), que 

contava a história de uma sobrevivente e testemunha do genocídio de Ruanda.  

O espectador, ao passar pelos corredores da instalação, deparava-se com um 

texto em que Emerita
49

 contava sua história; em seguida, com milhares de pilhas de 

slides dos olhos de Emerita e, ao final, com os olhos dela em tamanho normal. 

Jaar trabalha com a ideia do testemunho escrito de uma sobrevivente, assim 

como o fez Helga Weiss. Dessa forma, cinco sujeitos de diferentes nacionalidades 

construíram em seu presente a ponte para o passado do outro ou para o seu próprio 

passado. Ou seja, essa relação de ponte não diz respeito somente à união dos sujeitos 

separados pelo lager, mas também ao próprio resgate do sujeito que viveu dentro dos 

muros do lager. 

                                                           
49

 “Em um domingo de manhã, na igreja de Ntarama, 400 Tutsis foram assassinados por um grupo de 

militares Hutus. Gutete Emerita, 30 anos de idade, estava assistindo à missa com sua família quando o 

massacre começou. O marido de Gutete, Tito Kahinamura, e seus dois filhos, Muhoza e Matirigari, foram 

assassinados com facões diante de seus olhos. De algum modo, Gutete foi capaz de fugir com sua filha, 

Marie-Louise Unumararunga. Depois de semanas fugindo, Gutete retornou para a igreja. Quando ela fala 

sobre a perda de sua família ela aponta os cadáveres no chão, apodrecendo no sol da África. Eu lembro 

dos seus olhos, os olhos de Gutete Emerita”. Texto extraído do site 

http://alfredojaar.net/gutete/gutete.html. Tradução livre. Disponível em: 

<http://imaginarymuseum.org/MHV/PZImhv/JaarRwandaProject.html>. 

http://alfredojaar.net/gutete/gutete.html
http://imaginarymuseum.org/MHV/PZImhv/JaarRwandaProject.html
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Figura 22 - The Eyes of Gutete Emerita, Alfredo Jaar, 1996 

 

4.2  A PONTE CONSTRUÍDA PELA NARRATIVA DOS REFUGIADOS SÍRIOS 

 

Se a construção de uma ponte pela arte faz, primeiramente, o resgate de um 

tempo passado, a construção da ponte pelos refugiados sírios se faz no presente. O 

passado nesse caso é ainda muito recente, pois as narrativas são de um evento e um 

tempo que ainda estão em curso. 

Por outro lado, se para os sobreviventes de outros eventos trágicos a realidade é 

muitas vezes confusa, é confuso também, para os refugiados sírios, a relação que se 

estabelece entre o esquecer e o recordar. Existe uma corda suspensa: em uma ponta o 

recordar e na outra o esquecer. O sujeito autobiográfico se equilibra sobre ela e anda de 

uma ponta a outra, ora desequilibra-se porque quer esquecer, ora porque precisa 

recordar. Para não despencar tem de narrar-se ao outro, o espectador. A corda, 

constantemente, torna-se dupla – esquecer e recordar a vida na Síria, ou esquecer e 

recordar a vida fora da Síria. Assim como a distância entre o momento do click e o 

instante da revelação da selfie é curta, também as lembranças são muito próximas. “[...] 

recordar e esquecer são dois fatores dinâmicos e inseparáveis (ele em certa medida 

recorda para se esquecer, e porque não consegue esquecer-se precisa narrar)” 

(SELIGMANN, 2003, p.15). 
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Feisal é um menino sírio de 13 anos que vive com a mãe e o irmão de 12 no 

Líbano. Feisal tinha uma irmã caçula que saiu saudável da Síria, adoeceu no Líbano e 

faleceu. “Como minha irmã que estava conosco morreu?! A enterramos em um 

cemitério longe, ao invés de enterrarmos na Síria – se Deus quiser voltaremos à Síria, 

para que a visitemos, mas ela permanecerá aqui e não poderemos visitá-la”.
50

 Feisal e 

seu irmão Fedá trabalham e ganham, respectivamente, 13 e 6,50 dólares. Às vezes, 

porém, não recebem o salário. A mãe dos meninos é Amira, a mesma mulher que é 

xingada quando vai para a cidade. Se esses espectadores do cotidiano de Amira 

conhecessem sua história, talvez a ajudassem ou a respeitassem, da mesma forma que 

Walid, o dono da oficina de motos, respeitou seus filhos ao dar-lhes um emprego.  

Fedá trabalha porque é um refugiado da Síria. Vive em uma barraca de 

campanha no Líbano e seu pai está preso na Síria. Fedá não tem ninguém 

com quem possa contar. Pode ser que algo ruim aconteça com ele, nunca se 

sabe. Necessita, ao menos, uma educação e cuidado. Poderia, agora, estar 

mendigando, mas se vê que está disposto a ajudar sua família e a trabalhar 

em qualquer coisa. Se ninguém o ajudasse, talvez estivesse roubando na 

rua.
51

 

 

Os sujeitos autobiográficos, Feisal e Fedá, puseram-se diante do outro, Walid, e 

narraram-se pela oralidade. Construíram assim a relação de ponte. Uniram seu mundo 

ao mundo do outro. Porém, sabe-se que a guerra civil na Síria afetou a economia e a 

segurança do Líbano. Portanto, a tênue linha que separa a intolerância do entendimento 

do outro como sujeito faz com que a relação de ponte entre eles seja frágil, mas não 

impossível, pois é exatamente a convivência cotidiana, nesse caso, que afrouxa e aperta 

a relação entre esses indivíduos. 

Do Líbano a Kobani, na Síria. Aqui, outro sujeito autobiográfico. Desta vez, a 

relação de ponte será construída não pela oralidade mas pela imagem. Tampouco será 

uma relação de ponte dentro de uma relação cotidiana, como a construída por Feisal e 

Fedá. Jiala, e mais adiante Alvand, constroem, junto com os fotógrafos Romano 

Cagnoni e Marko Djurica, uma ponte baseada no compartilhamento visual de suas 

narrativas. 

A figura 23 é a imagem da destruição. No centro está Jiala, a cidadã síria que 

conseguiu escapar da guerra civil. Ela está em seu ambiente, um lugar que conheceu 

antes da destruição e que conhece agora, pós-destruído. Sua selfie é retratada pelo 

fotógrafo Romano Cagnoni. Antes de Jiala deslocar o espectador de sua zona de 

                                                           
50

 Documentário Generación Perdida. <https://www.youtube.com/watch?v=R1lK-HkScYk> 
51

 Ibidem. 

https://www.youtube.com/watch?v=R1lK-HkScYk
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conforto e dar-lhe acesso ao que um dia foi sua casa, permite a Cagnoni um momento 

com ela. Divide com ele um pedaço do que foi um dia seu cotidiano em uma cidade não 

destruída. 

 

Figura 23 - Jiala Mustafa, Romano Cagnoni, 2014 

Fonte: http://www.gettyimages.com 

     

Cagnoni, então, conduz o olhar do espectador para dentro da imagem. Kobani é 

uma cidade sem vida, assim como a cena do início do filme de Alain Resnais, Noite e 

Neblina. “[...] Tudo está vazio, imóvel e silencioso; fotografias seriam suficientes...” 

(FLEISCHER apud HUBERMAN, 2012). 

 Mas na imagem de Kobani, além do silêncio, existe um movimento denso, 

pesado, demarcado pelos escombros que vão além dos limites do enquadramento. Se o 

espectador sair andando em direção ao horizonte só encontrará mais e mais escombros. 

Mostrar o não visível, enxergar além do amontoado de uma cidade que foi destruída, 

isso é voltar a um tempo passado. Uma ideia contraditória, ir além voltando ao passado. 

Mas o ir além dos escombros é olhar para a memória que ficou embaixo deles. Uma 

memória histórica, uma memória afetiva. Jiala tenta resgatar essa memória imprimindo-

se na imagem presente e o faz com sua selfie. Diz ao espectador: uma parte de minha 

memória está aqui em algum lugar e existe uma outra que será construída junto com 

você. Ambos, agora, dividem a mesma imagem. O espectador percebe que o que 

enxerga também é visto por ela. Assim, a selfie de Jiala captada por seu celular (figura 

24) será também a imagem que o espectador carregará em sua memória. 
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Figura 24 - Selfie Jiala Mustafa, Jiala Mustafa, 2014 

Fonte: http://www.news.com.au 

  

 

De Kobani, na Síria, à Europa. Ao contrário de Fedá e Feisal, que foram parar 

em uma espécie de “gueto” no Líbano, um país que faz fronteira com a Síria, e de Jiala, 

que conduz o espectador para uma Síria destruída, Alvand ultrapassa as fronteiras, 

chega à Europa. É como se ele tivesse saído do lado de lá do muro e vindo para o lado 

de cá, o lado do espectador. Assim como Jiala, Alvand estabelece um contato 

primeiramente com Marko Djurica, o fotógrafo que fez o retrato da selfie de Alvand. 

Portanto, é junto com esse fotógrafo que Alvand vai conduzir o espectador para dentro 

da imagem.  

Djurica, por seu posicionamento na imagem, está na mesma linha que Alvand. 

Assim, o que Djurica enxerga em sua objetiva é o mesmo que Alvand enxerga na 

câmera do seu celular, e é o mesmo que o espectador irá enxergar. Alvand é um rapaz 

sírio de 18 anos que fez a mesma rota de tantos outros refugiados. Fugiu da Síria, foi à 

Turquia e cruzou o mar Egeu para chegar à Grécia. Na figura 25, faz uma selfie com 

seus amigos ao longo de uma ferrovia na Alemanha, após cruzarem a fronteira da 

Hungria com a Sérvia. São homens, mulheres e crianças sírios vestidos com roupas do 

dia a dia, calçados práticos para uma longa caminhada e algumas garrafas de água. A 

maior parte do grupo está em pé, posando, ao fundo, tanto para Alvand, que faz a selfie, 

como para Djurika, que faz o retrato da selfie. Alguns outros estão sentados.  



64 
 

 

Figura 25 - Selfie Alvand, Marko Djurica/Reuters, 2014 

Fonte: http://www.cbc.ca/news/world 

 

Estão em uma região rural, sem nenhuma casa ou cidade por perto. O grupo, 

portanto, continua seu trajeto e junto com ele, o espectador. Vão em direção ao 

horizonte proposto pela imagem. É como se Alvand, após ter feito sua selfie, fosse 

guardar o celular e continuar a caminhada no sentido oposto da imagem, e o espectador 

o seguisse junto com Djurica.  

O espectador, então, junta-se a Alvand e o grupo. Estabelece agora uma 

intimidade proporcionada pela aproximação, não só porque o pacto autobiográfico foi 

estabelecido, mas porque percebe o vazio de um lugar que também não lhe é familiar. 

Uma estrada de ferro cercada por uma vegetação baixa e constante, em um dia nublado 

de um país desconhecido.  

“Mesmo em uma paisagem tranquila... mesmo uma estrada onde passam carros, 

camponeses, casais... pode levar simplesmente a um campo de concentração”.
52

 Esta é a 

descrição inicial do filme Noite e Neblina, de Resnais. O autor faz uma construção 

poética de um elemento estranho em uma paisagem “O filme de Resnais, tal como, mais 

tarde, Shoah, começa com a dor imóvel de paisagens vazias, ou, pior ainda, banais” 

(HUBERMAN, 2012, p.165). Na figura 25, Alvand é o estranho em meio à paisagem 

banal. É o sujeito que não estabeleceu, no passado, nenhum vínculo com esse lugar e 

que continua não estabelecendo. Mas, ao contrário dos campos de extermínio (a 

exemplo do holocausto), ou dos campos para refugiados que surgem no século XXI, e 

são elementos estáticos na paisagem, existe, em Alvand e seu grupo, um fluxo contínuo 

                                                           
52

 Texto extraído do filme Noite e Neblina, do diretor Alain Resnais, 1955. 
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no processo de impressão da narrativa autobiográfica Isso quer dizer que a narrativa é 

atemporal, assim como é o elemento estranho na paisagem banal descrito no filme de 

Resnais. Essa atemporalidade está na construção do olhar sobre a imagem.  

Sim, de fato, existe um tempo cronologicamente histórico que determina o 

período dos acontecimentos. Os campos de extermínio nazistas existiram em uma 

determinada época com uma função específica. Hoje, são museus. É muito difícil para o 

espectador que ficou do lado de cá do lager, ao visitar Auschwitz, por exemplo, 

colocar-se no lugar daqueles que lá foram prisioneiros, o que quer dizer, voltar a um 

tempo que não foi experienciado por esse espectador. No entanto, não é disso que se 

trata – como já mencionado – o colocar-se no lugar do outro, e sim compreender a 

narrativa do outro como uma continuidade histórica dos sujeitos. 

Seja na época da Segunda Guerra ou na guerra civil na Síria, as causas dos 

acontecimentos são diversas, mas as consequências dos fatos são muito parecidas e 

repetitivas, haja vista o deslocamento forçado de povos que, de repente, se veem na 

condição de refugiados. As figuras 26 e 27, cada qual com suas singularidades, 

representam essa repetição. 

 

 

Figura 26 - Retrato Alvand, Marko Djurica/Reuters, 2014 

Fonte: http://www.cbc.ca/news/world 
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      Figura 27- United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC, 1939 

                                                                   

A figura 26 foi feita pelo fotógrafo Marko Djurica, o mesmo que fez o retrato da 

selfie de Alvand (figura 25). Na imagem estão as mesmas pessoas, Alvand e seu grupo. 

Mas o rapaz sírio não está tirando uma selfie e sim retratando as outras pessoas da 

imagem e sendo retratado por Djurica. Já, a figura 27 data de 1939, época da Segunda 

Guerra Mundial. A foto foi tirada por um fotógrafo anônimo e retrata um grupo de 

pessoas, cidadãos judeus alemães que fugiram da Alemanha nazista, embarcando em 

um navio de nome St Louis e cruzando o oceano até chegar a Cuba e aos Estados 

Unidos. Porém, foram recusados pelos dois países, e o navio retornou à Alemanha.
53

  

Portanto, as biografias de sujeitos que viveram eventos trágicos estabelecem, 

seja com o leitor (no caso de uma autobiografia escrita) ou com o espectador 

(autobiografias narradas pela oralidade ou pela imagem), uma relação atemporal de 

cumplicidade pelas afetividades comuns aos sujeitos já estabelecidas no pacto 

autobiográfico. O espectador, sim, compreende que existe essa demarcação histórica de 

tempo, mas a narrativa autobiográfica extrapola essa temporalidade.  

A narração inscreve a experiência numa temporalidade que não é a de seu 

acontecer (ameaçado desde seu próprio começo pela passagem do tempo e 

pelo irrepetível), mas a de sua lembrança. A narração também funda uma 

temporalidade, que a cada repetição e a cada variante torna a se atualizar 

(SARLO, 2005, p.25). 

4.3  OS FOTÓGRAFOS NA CONSTRUÇÃO DA PONTE 

As imagens das selfies de Jiala e Alvand são retratos feitos por Romano Cagnoni 

e Marko Djurica, respectivamente. Djurica nasceu em Belgrado, na Sérvia, um país que, 

entre 1992 e 1995, passou por uma guerra civil. O fotógrafo fez a cobertura de alguns 

                                                           
53

 Passengers aboard the "St. Louis." Passageiros à bordo do “St. Louis, esses refugiados da Alemanha 

nazista foram forçados a retornar para à Europa depois que Cuba e Estados Unidos negaram-lhes refúgio. 

Maio, Junho, 1839. 
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eventos políticos iniciados no século XXI. Cagnoni é um fotógrafo italiano que durante 

50 anos fez a cobertura de vários eventos políticos em vários países. Duas gerações que 

têm em comum o retrato das selfies feitas por uma outra geração de sujeitos, 

sobreviventes de uma recente guerra civil. 

Pela própria profissão, esses sujeitos se colocam no centro dos acontecimentos, e 

a experiência adquirida ao retratarem sujeitos que viveram conflitos trágicos faz com 

que sejam testemunhas, tanto quanto o próprio sujeito fotografado. Mas os fotógrafos 

não estabelecem o pacto autobiográfico, testemunham pelo conjunto de suas imagens, 

ao longo de épocas de conflitos da história de tantos sujeitos autobiográficos e 

testemunhais, o que faz com que sejam testemunhas oculares.  

Ernest Gombrich escreveu sobre “o princípio de testemunha ocular” em 

outras palavras, a regra que artistas em algumas culturas têm seguido, a partir 

dos antigos gregos, para representar o que, e somente o que, uma testemunha 

ocular poderia ter visto de um ponto específico num dado momento 

(GOMBRICH apud BURKE, 2004). 

 

 Etienne de Malglaive, assim como Djurica e Cagnoni, é um fotógrafo com vasta 

experiência em cobertura de conflitos político-sociais, o que o torna também uma 

testemunha ocular das narrativas autobiográficas. Assim, ao fotografar o sujeito 

autobiográfico, não se posiciona nem perto, nem longe demais, mas o suficiente; a 

exemplo dos fotógrafos de guerra, que reconhecem a importância do momento, diante 

de vítimas de alguma atrocidade, e por isso mantêm certa distância, em respeito ao 

sofrimento do outro – como diz o fotógrafo James Nachtwey: “eu tento acercar-me com 

respeito. Quero que vejam como eu os respeito e que respeito sua situação”.
54

 

 A questão da distância (o estar muito perto ou muito longe) se estabelece pela 

técnica fotográfica, ou seja, pelo tipo de equipamento e objetiva usados pelo fotógrafo, e 

pela posição do fotógrafo na cena. Malglaive, na figura 28, utiliza uma lente 28 mm. 

Essa lente é classificada como grande angular e tem como característica uma 

abrangência total da imagem; não se fixa em um ou outro detalhe, mas mostra a imagem 

como um todo. Para que os elementos fotografados não fiquem tão longe na imagem, o 

fotógrafo se aproxima da cena. Se Malglaive estivesse utilizando, em vez da grande 

angular, uma lente teleobjetiva, o espectador veria, em detalhes, os elementos que 

compõem a imagem, e o fotógrafo estaria, fisicamente, a uma distância longa do tema 

fotografado. No caso de uma teleobjetiva, o fotógrafo se afasta fisicamente para poder 

se aproximar da imagem. Já, na grande angular, o fotógrafo se aproxima fisicamente 
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 Depoimento do fotógrafo James Nachtwey, no documentário “Fotógrafo de Guerra”, de Christian Frei. 
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para poder criar um afastamento da imagem, que vai além de um limite compreendido 

pelo espectador. Esse limite-além é o lado de lá do lager, o além-mar, em direção à 

fronteira com a Síria. 

 

 

Figura 28 - S/Título, Etienne de Malglaive, 2014 

Fonte: http://www.gettyimages.com.au 

 

Na imagem acima, existem duas linhas paralelas que surgem além do olhar do 

espectador. Observando a imagem detrás para frente, do lado direito está a linha do mar 

paralela à linha da praia, formada por uma quantidade de salva-vidas, misturados com 

pneus e mochilas. Essas linhas vêm de um horizonte. A do mar distante 20 km – 

distância entre a Turquia e a Grécia pelo mar Egeu – e a da praia distante 320 km – 

extensão total da ilha de Lesbos, que é ponto de chegada dos botes que saem da Turquia 

e atravessam o mar Egeu com destino à Grécia.  

O fotógrafo, como testemunha desse evento, mantém uma boa distância dos 

rapazes anônimos que estão no centro da imagem. Os três estão em um momento de 

construção de sua narrativa por meio da selfie. Portanto, é preciso captar o instante sem 

chegar muito perto, o que seria invadir a narrativa do outro; nem ficar muito longe, o 

que seria ignorar o outro como sujeito autobiográfico. Malglaive reconhece a 

necessidade de uma distância adequada e se posiciona alguns passos, separado por um 

pedaço de areia. Dessa forma, o fotógrafo constrói a relação de ponte com o espectador 

através de seu posicionamento como testemunha em relação à narrativa do outro.  

A relação de ponte com o espectador é construída por meio de elementos 

percebidos como possíveis na formulação das narrativas autobiográficas, como museus 

(Galerija 11/07/95), livros (Helga Weiss), retratos (Asservate), instalações 
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(Concentration Camp e The eyes fo Gutete Emerita), vídeos (depoimento de Fedá e 

Feisal) e agora foi-lhe apresentado um outro elemento, as selfies. 

 
Figura 29 - Bevran Xeci faz sua selfie com suas três filhas, Bevran Xeci, 2014 

 

Fonte: http://www.news.com.au 

  

 

Bevran Xeci tem 25 anos e vivia com o marido e as três filhas em Kobani. Antes 

do cerco à cidade, seu marido foi preso e torturado pelo Estado Islâmico porque foi 

confundido com um soldado das forças curdas, mas acabou sendo solto. A casa da 

família foi destruída. Perderam tudo, inclusive os brinquedos das crianças que lhes 

davam um sentimento de paz. Sem perspectiva para o futuro, seu marido foi à cidade 

turca de Sanliurfa para conseguir um emprego e alugar uma casa, já que voltar para a 

Síria não era possível.
55
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 http://www.news.com.au/technology/gadgets/mobile-phones/young-syrians-share-selfies-and-stories-

of-how-is-has-destroyed-their-lives/news-story/c0bd79cd22c992a41c353cce79efdbae 
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5 O ESPECTADOR 

5.1 O ESPECTADOR VOYEUR 

 

O espectador ao qual nos referimos, então, é aquele sujeito comum que leva uma 

vida ordinária. Não é um profissional como os fotógrafos mencionados que estão 

próximos ao evento trágico. Boa parte de seu cotidiano passa conectado à internet e é 

nesse meio que se depara com uma profusão de selfies. 

Poderíamos dizer que esse espectador é um voyeur, visto que passa horas em 

frente à tela de um computador olhando imagens. Segundo a origem da palavra, voyeur 

quer dizer “aquele que vê”, que tem a necessidade de olhar a vida alheia. Ao fazê-lo, 

registra o outro em vídeo ou por meio da fotografia. Está associado àquele que observa 

sem se envolver com a cena. O voyeur se relaciona com o outro, aquele que é 

observado, como se esse outro fosse seu objeto de desejo. 

Entende-se que o conceito de voyeurismo e seus respectivos desdobramentos 

podem ser aplicados a um certo tipo de ‘olhar’ que tenta se satisfazer 

escopicamente em situações banais da vida alheia (o ‘espiar’) ou então 

pretende, por algum motivo, observar o outro com um fim vigilante (o 

‘espionar’) (SILVA, 2004, p.4). 

 

O voyeurismo está associado tanto a imagens de cunho erótico como a imagens 

do sujeito em seu cotidiano. Dois fotógrafos trabalham com o erotismo em suas 

imagens – o norte-americano Man Ray e o fotógrafo japonês Kohei Yoshiyuki. A obra 

Le Voyeur (figura 30) constitui uma mala que possui um orifício, como se fosse o olho 

mágico que dá acesso às imagens no seu interior. Já, a obra de Kohei Yoshiyuki (figura 

31) trata da intimidade de casais que se encontram, à noite, em três parques de Tóquio. 

Essas imagens foram feitas entre os anos de 1971 e 1979, e usaram filmes especiais e 

flash infravermelho para que os retratados não percebessem os fotógrafos. “As fotos 

mais perturbadoras expõem casais heterossexuais entrelaçados em encontros furtivos, 

jogados na grama ou atrás de arbustos, enquanto uma matilha de voyeurs os espreita e 

cerca” (CARVALHO, apud SILVA, 2004, p.5). 
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 Figura 30 - Man Ray, Le Voyeur, 1965 

 

 Figura 31 - Kohei Yoshiyuki, The Park, 1971  

 

Da fotografia para o cinema. Este traz outro exemplo de um tipo de voyeur que 

não aquele aficionado a cenas eróticas alheias. Esse voyeur agora se posiciona como o 

espectador do cotidiano alheio. Dois são os filmes que ilustram esta citação. O primeiro 

é Blow up, do diretor italiano Michelangelo Antonioni. O filme conta a história de 

Thomas, um fotógrafo que um dia fotografa um casal em um parque, sem ser percebido. 

Thomas coloca-se na posição de voyeur. Após revelar as imagens, descobre um possível 

assassinato na cena.  

O outro filme é Janela indiscreta, do diretor inglês Alfred Hitchcock. O filme 

conta a história de Jeff, um fotógrafo que devido a um acidente de trabalho quebrou a 

perna e está em casa se recuperando. Jeff passa seus dias diante da janela de seu 

apartamento observando a vida dos sujeitos que moram em um apartamento em frente 

ao seu, até que um dia descobre um assassinato. 
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Em todos os exemplos citados, existem sujeitos em cena. A mala da imagem de 

Man Ray, os voyeurs da imagem de Yoshiyuki, o fotógrafo Thomas, de Blow Up e o 

fotógrafo Jeff, de Janela indiscreta. Esses sujeitos convidam o espectador a ser voyeur 

dos próprios sujeitos das imagens. No filme de Hitchcock, porém, existe um diferencial, 

o espectador do filme, logo na primeira cena, é conduzido pela câmera às janelas dos 

apartamentos, inclusive ao apartamento do próprio Jeff; portanto, o espectador do filme 

é um voyeur antes do personagem.  

Dessa forma, será que o espectador das selfies não é também convidado pelos 

sujeitos que expõem sua imagem na rede a ser um espectador com características 

voyeurísticas? Em princípio, sim. Pois parte-se da ideia de que cada um desses 

espectadores está em sua casa diante de seus computadores observando a vida alheia. 

Porém, ao contrário das fotos e dos filmes citados, existe, entre os espectadores usuários 

da internet, um código prévio de conduta em que determinados predicados já estão 

subentendidos. Um deles é que existe um caráter público na web em que tudo o que 

aparece na rede é compartilhado. “A despeito das aparências, é um mundo que nada tem 

a ver com o voyeurismo. Não pode haver flagrante onde tudo é consentimento”.
56

 

 

 5.2  ALÉM DO VOYEURISMO 

 

 Se o voyeur é aquele que não se envolve na cena que observa, então, perceber-

se na cena é exatamente sair da condição de voyeur. Em todos os exemplos, com 

exceção da fotografia de Man Ray, os sujeitos deixam de ser voyeurs a partir do 

momento em que se envolvem na cena. Em Janela indiscreta, Jeff percebe que houve 

um assassinato e começa a investigar. Seu olhar de voyeur passa a ser compartilhado 

com outros dois personagens, e agora observar não é só uma questão relacionada ao 

prazer, existe um ponto de tensão, pois Jeff pode e é visto, ou seja, sai da condição de 

voyeur e vira objeto de contemplação, mesmo que por um instante. Em Blow Up, 

Thomas deixa de ser voyeur quando se percebe testemunha de um suposto assassinato. 

“[...] é a súbita consciência da presença de uma testemunha que revela ao voyeur o 

circuito do seu instinto, o olhar, e lhe permite afinal constituir-se por um instante em 

sujeito”.
57

 Nesse caso, Thomas é quem passa de voyeur a testemunha. No caso das fotos 

                                                           
56

 “Fome de Ver, voyeurismo e exibicionismo no parque” Bernardo Carvalho, São Paulo, dezembro, 

2011. Em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/il0210201105.htm. 
57

 “Fome de Ver, voyeurismo e exibicionismo no parque” Bernardo Carvalho, São Paulo, dezembro, 

2011. Em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/il0210201105.htm. 
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de Yoshiyuki, o espectador é quem vira a testemunha do ato de outros voyeurs. Estes, 

portanto, viram sujeitos, e o espectador voyeur. Porém “[...] o que torna essas imagens 

tão mais desconcertantes é que elas funcionam também como testemunha e consciência 

do nosso olhar. Somos surpreendidos na espreita da espreita”.
58

 

O espectador da internet, portanto, não está fadado a atos voyeurísticos porque 

compreende que ao mesmo tempo em que observa é observado. No entanto, percebe a 

selfie como uma prática que surge no começo do século XXI com uma característica 

muito pontual, fotografar-se em momentos lúdicos. “[...] Nós nos acostumamos a fazer 

fotografias de acontecimentos a que assistimos, viagens, encontros com os amigos. 

Quanto mais fotos você tem, mais vivo e mais divertido é. Estamos, assim, diante da 

necessidade de confirmar a realidade e dilatar a experiência”.
59

 O dilatar experiências é 

simplesmente a troca de conteúdo sem aprofundamento em quem é de fato o outro que 

se apresenta para mim. Portanto, os espectadores dimensionam suas experiências até o 

limite do prazer de uns e de outros – um prazer egocêntrico que gera um encurtamento 

no conhecer das experiências.  

O que o espectador ignora,
60

 porém, é que é possível conhecer o outro além 

dessas narrativas performáticas. O espectador das performances teatrais, por exemplo, 

contempla o ator e não se envolve com o drama, o que faz dele um espectador 

contemplativo. Da mesma forma, o espectador que contempla a selfie do outro não se 

envolve, efetivamente, com a narrativa do outro. 

[...] ora, dizem os acusadores, ser espectador é um mal; por duas razões. Em 

primeiro lugar, olhar é o contrário de conhecer. O espectador permanece face 

a uma aparência, ignorando o processo de produção dessa aparência ou a 

realidade que a aparência encobre. Em segundo lugar, olhar é o contrário de 

agir. A espectadora fica imóvel no seu lugar, passiva. Ser espectador é estar 

separado ao mesmo tempo da capacidade de conhecer e do poder de agir 

(RANCIÈRE, 2010, p.8-9). 

Portanto, existe uma relação entre conhecer e agir que é dada pelo próprio 

indivíduo sujeito da contemplação. No teatro, o ator da performance é quem convida o 

espectador a agir, o que significa interagir com esse sujeito. Para isso é preciso que o 

espectador se abstraia do espaço físico do teatro e se concentre no drama representado 

pela performance do ator.  

                                                           
58

 Ibidem. 
59

 O autor Joan Fontcuberta, em seu livro A câmera de pandora, cita o pensamento de uma estudante 

universitária (p.30). 
60

 O termo ignora é utilizado conforme a ideia de Rancière, de que o sujeito que ignora, o ignorante é 

aquele que desconhece alguns aspectos de um determinado assunto. “O ignorante progride comparando o 

que descobre com aquilo que já sabe [...]”.  
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Necessitamos, pois, de um outro teatro, um teatro sem espectadores: não um 

teatro que se desenrole perante assentos vazios, mas um teatro em que a 

relação óptica passiva implicada pela própria palavra seja submetida a uma 

outra relação, aquela que está implicada numa outra palavra, a palavra que 

designa o que se produz em cena, o drama [...] Deste modo forçá-lo-emos a 

trocar a posição de espectador passivo pelo de alguém que conduz uma 

investigação ou uma experiência científica, alguém que observa os 

fenômenos e investiga as respectivas causas (RANCIÈRE, 2010, p.10-11). 

 

 

O espectador da selfie a conhece pela prática que lhe é característica. Porém, ao 

contrário do espectador de teatro, age mais preocupado com o objeto em si, ou seja, o 

smartphone do que propriamente com o que ele significa. Esta citação, porém, é bem 

pontual e demarca a ignorância de alguns espectadores em relação à abrangência do 

universo das selfies. Essa abrangência se refere, como já mencionado, às selfies feitas 

pelos refugiados sírios. 

O grande deslocamento de cidadãos sírios ao longo da Europa gera algumas 

ações contrárias a esse grupo social. Para alguns espectadores, é inconcebível a ideia de 

que esses sujeitos carreguem consigo um smartphone.  

(…) However, Syrian refugees’ use of smartphones has been met with 

negative reactions both in the press and on social media. Anti-refugee groups 

commonly voice the assumption that refugees should not even have 

smartphones; refugees are expected to be poor, and smartphones seemingly 

signal financial wellbeing (or at least non-poverty). Despite the fact that 

one’s financial status should have no bearing on qualifying as a refugee, anti-

refugee groups have used this argument to claim that these people are 

“economic migrants” rather than real victims of war.
61

 

  

Portanto, essa visão reducionista sobre o refugiado sírio, ou seja, a não 

compreensão de que carregar um celular tem por objetivo a comunicação com os que 

permaneceram na Síria, ou o simples fato de que qualquer cidadão tem o direito de 

carregar consigo um celular, faz com que o espectador crie uma relação de autoridade 

sobre aquele sujeito. O espectador subjuga-o porque não compreende nenhum sentido 

além do objeto que vê, e crê que somente a ele, o espectador, faz sentido a utilização de 

um smartphone. “A autoridade é a possibilidade de um agente poder agir sobre os 

outros (ou sobre outro) sem que esses outros reajam sobre si, sendo eles, ainda assim, 

capazes de fazê-lo” (KOJÈVE apud MONDZAIN, 2015, p.97). 

                                                           
61

 “No entanto, o uso de smartphones pelos refugiados sírios foi recebido com reações negativas na 

imprensa e na mídia social. Grupos anti-refugiados, unanimamente, assumem que os refugiados não 

deveriam ter smartphones; espera-se que os refugiados sejam pobres, e smartphones, obviamente, são um 

sinal de prosperidade.(ou pelo menos de não pobreza). Apesar de que o fato do estado financeiro de uma 

pessoa não a qualificar como refugiado, os grupos anti-refugiados usam este argumento para dizer que 

essas pessoas são “economic migrants” em vez de reais vítimas de guerra.” Ioana Literat. Refugee Selfies 

and the (Self-)Representation  of  Disenfranchised Social Groups in Media Fields. 
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O que esse espectador desconhece, porém, é que mesmo estabelecendo essa 

relação de subserviência, o sujeito na condição de refugiado que faz sua selfie tem um 

potencial narrativo que ultrapassa a barreira estabelecida pelo próprio espectador. Pois, 

a partir do momento em que essa barreira é desconstruída pela narrativa do sujeito 

autobiográfico, que por meio da selfie constrói uma relação de ponte – o que significa 

fazer com que o outro compreenda a imagem do sujeito como um sujeito narrativo de si 

– o espectador, como já mencionado por Lejeune (2014), também se torna um sujeito 

autobiográfico. Pois há aqui uma indagação do próprio sujeito autobiográfico ao leitor 

(no exemplo de Lejeune), em que pergunta se, após ler a sua narrativa, irá também 

narrar-se ao sujeito autobiográfico. Nesse ponto as relações se tornam mútuas: ora o 

sujeito que se narra vira espectador, ora o espectador vira o sujeito que se narra.  

 

5.3  O ESPECTADOR ATRAVESSA A PONTE 

 

Quando existe essa troca mútua de papéis é sinal de que o espectador já 

reconhece esse sujeito como aquele que tem uma narrativa autobiográfica e 

testemunhal. Nesse contexto, percebe que o fato e o sujeito são elementos 

indissociáveis. 

Atravessar a ponte significa sair da condição de ignorante. “O ignorante progride 

comparando o que descobre com aquilo que já sabe [...]” (RANCIÈRE, 2015, p.17). O 

espectador, portanto, está diante da narrativa autobiográfica do cidadão sírio na 

condição de refugiado. Assim, o espectador se posiciona como aquele que vai além das 

narrativas próximas, ao contrário dos leitores do Le Figaro, quando Benjamin cita uma 

passagem de Villemessant, fundador do jornal. “Para meus leitores”, costumava dizer, 

“o incêndio num sótão do Quartier Latin é mais importante que uma revolução em 

Madri” (BENJAMIN, 2012, p.218). Ao espectador das selfies feitas pelos refugiados não 

existe mais uma relação limitada por um espaço tão demarcado. A partir do momento 

em que o espectador rompe com as fronteiras ele se percebe como um espectador 

participativo. 

É bem verdade que o espectador sempre foi um sujeito participativo de sua 

época por ser um sujeito político. “[...] a palpitação do mundo torna-se o exercício 

político onde se enlaçam as relações de alteridade” (MONDZAIN, 2015, p.276). Porém, 

em cada época existem relações de poder que contribuem para o oposto. Manipulam ou 

esgotam o espectador até o ponto em que ele se autoanula. Mondzain (2015) dá-nos um 

exemplo da manipulação da TV na época da propaganda fascista. 
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O uso que os programadores de televisão fazem do seu utensílio, um belo 

utensílio, porém, consiste em fazer de um povo de espectadores uma massa 

indistinta, definida pela sua aptidão para consumir, digerir, regurgitar e então 

reciclar ou substituir [...] Poderíamos dizê-lo de outro modo, ao distinguir as 

condições que aquilo que se dá a ver é um prazer oferecido ao corpo de um 

sujeito pensante, e aquelas em que o espectador é constrangido por uma 

evidência persuasiva e unívoca, que o priva de qualquer atividade livre e 

crítica (MONDZAIN, 2015, p.278-279). 

 

 

Ou como o espectador da guerra do Vietnã, que se deixou persuadir pela 

televisão e desenvolveu com ela uma relação de teleintimidade. Esse termo foi criado 

por Susan Sontag para designar o espaço ocupado por tal objeto nos lares americanos, 

cujas imagens transmitidas passaram a fazer parte do cotidiano da família. “Desde 

então, batalhas e massacres filmados no momento em que se desenrolam tornaram-se 

um ingrediente rotineiro no fluxo incessante de entretenimento televisivo doméstico” 

(SONTAG, 2003, p.22).  

Esse espectador, no entanto, só se deu conta de que algo naquelas imagens 

transmitidas estava errado ao perceber que a violência infringida sobre o outro, o 

inimigo, era a mesma violência infringida sobre os soldados americanos, e que estes 

voltavam para casa dentro de caixões. Esse espectador, então, posicionou-se, saiu às 

ruas em protestos contra o governo. “As imagens do Vietnã nos mostravam o que 

realmente acontecia lá. Contradizia o que os dirigentes políticos e militares diziam. 

Eram imagens diretas, documentais, uma poderosa ferramenta contra a guerra, a 

injustiça”.
62

 

Levados pela ação e confiantes nas virtudes da comunicação, com a 

fotografia e a televisão, os atores do novo sistema midiático colocam de 

maneira inaudita os horrores da guerra sob os olhares de todos. Mas os 

reveses americanos diante da resistência vietnamita transformam rapidamente 

a adesão dos civis em emoção profunda e suscitam amplas mobilizações 

antimilitaristas (ROUILLÉ, 2009, p.140). 

 

 Já no século XXI o poder da imagem sobre o espectador vem menos da 

televisão e mais da internet (na década de 1990 falava-se muito desse espectador 

televisivo. A partir do ano 2000 o espectador, devido ao desenvolvimento da internet, 

passa a ser aquele que se coloca diante de um computador). “Ela tem potencialmente a 

possibilidade de estar 24 horas por dia em contato com você. Oferece continuidade e 

variedade. É doméstica, manejável, cotidiana. Ilude o tédio e a solidão” (KEHL, 1995, 

p.172). Essa descrição se refere à televisão, mas bem poderia ser usada para a internet, 

uma vez que é assim que o espectador se comporta em relação a ela. Nesse meio 
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 Depoimento do fotógrafo James Nachtwey, no documentário Fotógrafo de Guerra, de Christian Frei. 
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midiático, o espectador acumula uma grande quantidade de imagens fotográficas e 

videográficas. Essa profusão de informação visual causa uma falsa sensação de 

conhecimento. Mas assim como o ator da performance, o sujeito autobiográfico traz o 

espectador para dentro de sua selfie. “O que o espectador deve ver é o que o realizador 

lhe dá a ver” (RANCIÈRE, 2010, p.22) O que não quer dizer a dominação do sujeito 

autobiográfico sobre o espectador, assim como o artista. “O artista, hoje em dia, recusa-

se a utilizar a cena para impor uma lição ou fazer passar uma mensagem. Quer somente 

produzir uma forma de consciência, uma intensidade de sentimento, uma energia para a 

ação” (ibidem, p.24). 

 

5.3.1 Petra e Sanne, as Espectadoras 

“December, 2015. I had the opportunity to go to the island Lesvos in Greece, 

together with two of my dearest friends and colleagues: Kels Felter and Gâvian Simson. 

We planned this trip because we needed to know what really was happening and share 

our experience”.
63

 Este texto está na página de abertura do site Tipsinc. Nessa mesma 

página, existe um vídeo feito por Petra e seus amigos Kels e Gâvian.  

Petra é uma moça que vive na Eslovênia e participa de grupos de apoio 

humanitário. Na Grécia ajudou os refugiados distribuindo roupas, comida e conversou, 

compartilhou histórias e conheceu os refugiados, assim como eles a conheceram e 

compartilharam sua história. Sanne, por sua vez, é uma jovem holandesa de 21 anos que 

está no 4.º ano de Enfermagem e já havia ajudado, junto com sua colega que é assistente 

de telefonista, os refugiados que chegaram em Maasluis, uma cidade da Holanda. Em 

Lesbos, ela e a amiga trabalham em um centro médico e, assim, têm a sensação de que 

podem ajudar as pessoas que chegam com hipotermia e desnutridos. “They are very 

thirsty and are emotionally shocked. We felt we needed to help… I don’t know, it can’t 

be this way any longer…they have to be helped”.
64

 

Petra e Sanne são duas espectadoras que trazem informações que não surgiriam 

se não fosse pelo olhar do espectador, como, por exemplo, a condição física e 

psicológica com que os refugiados desembarcam. Ambas compartilham o drama vivido 

                                                           
63

 “Dezembro, 2015. Eu tive a oportunidade de ir à ilha de Lesbos, na Grécia, com dois queridos amigos e 

colegas: Kels Felter e Gâvian Simson. Nós planejamos essa viagem porque nós precisávamos saber o que 

estava acontecendo e dividir nossa experiência”. Texto de abertura do site http://www.tipsinc.nl/lesvos-

greece - Livre tradução. 
64

  “ Eles estavam sedentos e chocados emocionalmente. Nós sentimos que precisávamos ajudá-los... eu 

não sei, isto não pode ser assim por mais tempo...eles tem que ser ajudados”. Documentário Behind The 

Scene http://www.tipsinc.nl/lesvos-greece. - Livre tradução. 

http://www.tipsinc.nl/lesvos-greece
http://www.tipsinc.nl/lesvos-greece
http://www.tipsinc.nl/lesvos-greece
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e experienciado por esses sujeitos. Petra e Sanne contam a outros espectadores a 

narrativa que os refugiados transmitem a elas – uma repetição do discurso 

caracterizando uma narrativa em abismo (mise en abyme). 

 

Figura 32 - Selfie de Sabrin Emir e Imen Elhalil, Sabrin Emir, 2014 

Fonte: http://www.news.com.au 

 

Sabrin Emir tem 15 anos e sua amiga Imen Elhalil, 18. Elas viviam em Aleppo e 

há dois anos as famílias fugiram da Síria. Em Aleppo, Sabrin frequentava uma escola e 

Imen trabalhava em uma fazenda de animais. Aleppo era uma cidade bonita, a maior da 

Síria, cheia de histórias, monumentos, e muitos turistas costumavam visitar a cidade. As 

meninas não podem conceber como isso foi acontecer, como o Estado Islâmico acabou 

com seu precioso passado.
65

 

  

                                                           
65

 <http://www.news.com.au/technology/gadgets/mobile-phones/young-syrians-share-selfies-and-stories-

of-how-is-has-destroyed-their-lives/news-story/c0bd79cd22c992a41c353cce79efdbae> 
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6  MISE EN ABYME 

 

O termo mise en abyme foi utilizado na literatura pelo escritor Andre Gide. Sua 

obra de referência em relação ao tema é Le Journal, de 1893. 

Me complace no poco el hecho de que en una obra de arte [escribe Gide en 

1893] aparezca así transladado, a escala de los personajes, el propio sujeto de 

esta obra. Nada lo aclara mejor, ni determina com mayor certidumbre las 

proporciones del conjunto. Así, em ciertos cuadros de Memling o de Quentin 

Matzys, um espejito convexo y sombrío refleja, a su vez, el interior de la 

estancia en que se desarrolla la escena pintada. Así en Las Meninas de 

Velázquez (aunque de modo algo diferente). Por último, dentro de la 

literatura, en Hamlet, la escena de la comedia; y también en otras muchas 

obras. En Wilhelm Meister, las escenas de marionetas o de fiesta en el 

castillo. En La caída de la casa de Usher, la lectura que le hacen a Roderick, 

etc. Ninguno de estos ejemplos es absolutamente adecuado. Mucho más lo 

sería, mucho mejor expresaría lo que quise decir em mis Cahiers, en mi 

Narcisse y en La Tentative, la comparación con el procedimiento heráldico 

consistente en colocar, dentro del primero, um segundo “en abyme” 

[abismado, em abismo] (GIDE apud DALLENBACH, 1991, p.15).
66

  

 

A fala de Gide é um tanto contraditória porque ao mesmo tempo em que percebe 

a mise en abyme na literatura e na pintura, diz que nenhum desses exemplos é adequado. 

A origem da narrativa em abismo está na Heráldica. “Il est intéressant de relever que 

c’est dans l’héraldique, la science du blason, que Gide va chercher sa dénomination”
67

 

(ALLIMANN; REVAZ, 2015, p.18). 

 

Seus brasões costumavam utilizar essa estrutura de duas maneiras: repetindo 

uma parte do brasão (geralmente uma forma externa), em proporção menor, 

no interior do mesmo; ou colocando no interior do brasão um pequeno 

elemento solto, sem encostar em nenhum outro ponto do desenho do brasão 

(LEMOS, 2006, p.16). 

 

 Mesmo assim, Gide utiliza a narrativa em abismo em seu livro Os moedeiros 

falsos. Essa característica fez com que Gide fosse o precursor do Noveau Roman, 

porque a mise en abyme se caracteriza por ser um elemento não linear dentro da 
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 Dá-me prazer o fato de que em uma obra de arte [escreve Gide em 1893] apareça assim traduzido, à 

escala dos personagens, o próprio sujeito desta obra. Nada o ilumina melhor, nem determina com maior 

certeza as proporções do conjunto. Assim, em certos quadros de Memling ou de Quentin Matzys, um 

espelhinho convexo e sombrio reflete, por sua vez, o interior da estância em que se desenvolve a cena 

pintada. Assim em As Meninas de Velázquez (todavia de um modo diferente). Por último, dentro da 

literatura, em Hamlet, a cena da comédia; e também em outras muitas obras. Em Wilhelm Meister, as 

cenas de marionetes ou de festa no castelo. Em A queda da casa de Usher, a leitura que fazem a 

Roderick, etc. Nenhum desses exemplos é absolutamente adequado. Muito mais o seria, muito melhor 

expressaria o que quero dizer em meus Cahiers, em meu Narcisse e em La tentative, a comparação com o 

procedimento heráldico consiste em colocar, dentro do primeiro, um segundo (en abyme) [abismado, em 

abismo] - Livre tradução. 
67

  “É interessante notar que é em Heráldica, a ciência do brasão, que Gide vai procurar essa 

denominação” - Livre tradução. 
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narrativa. Assim, Gide abre uma prerrogativa para que outros escritores, como Goethe e 

Poe, utilizem-se dessa técnica em suas obras; obras, inclusive, citadas pelo próprio 

Gide.  

Em sua obra Os moedeiros falsos, o personagem Édouard escreve um diário 

durante toda a obra. Em um determinado momento, esse diário é roubado por Bernard, e 

o leitor se percebe lendo, ao mesmo tempo com Bernard, o diário de Édouard. Isso 

caracteriza a mise en abyme. Antes, enquanto o leitor acompanhava o diário somente 

com Édouard, existia uma relação de cumplicidade entre duas pessoas, entre o 

personagem e o leitor. Quando Bernard rouba o diário, rompe com essa cumplicidade e 

não oferece outra alternativa ao leitor, forçando-o a lê-lo junto com ele. O leitor, porém, 

já conhece o diário e vê-se dentro de uma narrativa lida por uma terceira pessoa; ou 

seja, o leitor também se coloca em uma narrativa em abismo.  

O nome do diário de Édouard é uma outra obra de Gide chamada O diário dos 

moedeiros falsos, que Gide escreveu simultaneamente aos Moedeiros falsos. Portanto, 

existe na mise en abyme uma outra relação que é a relação do eu. O eu que se narra e o 

eu que é narrado – o eu ora autor, o eu ora personagem. Édouard é uma criação de Gide. 

Portanto, no Diário dos moedeiros falsos, Gide é o personagem, na figura de Édouard, 

que não termina seu diário, e em Os moedeiros falsos Gide é o autor que termina a obra. 

Esta é a diferença entre os dois. É o que a mise en abyme chama de duplo eu. Edouard, 

portanto, não é somente uma criação de Gide, mas também o seu duplo. 

A respeito do Diário, não podemos nos esquecer da aproximação entre as 

reflexões do próprio autor, contidas neste diário, às de Edouard, personagem 

romancista, inserido no romance [...] esta temática do diário de criação é, 

portanto, trabalhada duplamente: temos o diário de criação de Gide e o 

trabalho de criação de Edouard (BEZERRA, 2012, p.96). 

 

 Outros exemplos de mise en abyme são analisados na obra Hamlet, de 

Shakespeare, e no quadro As Meninas, de Velázquez. Em Shakespeare, o espectro do 

pai de Hamlet narra como foi assassinado. Hamlet conta a um grupo teatral a mesma 

narrativa contada pelo espectro do pai, e o grupo teatral encena uma peça em que conta 

aos espectadores a mesma narrativa contada por Hamlet. No quadro As Meninas, de 

Velázquez, o pintor se retrata dentro da tela, mas a narrativa já existe a partir do 

momento em que ele se posiciona fora e diante da tela para retratar toda a cena. 

Portanto, assim como o espectro do pai de Hamlet, Velázquez se coloca como o eu 

autor de uma narrativa. Mas, a partir do momento em que se coloca dentro da própria 

narrativa, torna-se um personagem. O mesmo acontece com o pai de Hamlet. Primeiro é 
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o sujeito que será assassinado. Em seguida, o sujeito que conta como foi assassinado, 

portanto, autor de sua narrativa, e por fim, o personagem que foi assassinado e é 

encenado em uma peça.  

Dessa forma, o duplo eu aparece também em outras artes. “(…) l’auteur semble 

s’être créé un double afin de lui donner vie dans son oeuvre”
68

 (ALLIMANN; REVAZ, 

2015, p.18). Nos exemplos acima, mais do que em Hamlet, essa relação aparece 

nitidamente em Velázquez. Ao olharmos para a tela enxergamos a pintura de um 

cotidiano que aparentemente chegou ao fim, mas, ao percebemos Velázquez dentro da 

imagem, com seu pincel e diante de uma tela, percebemos que a narrativa continua, 

através do duplo Velázquez (figura 33). Aliás, esta é uma característica da mise en 

abyme, uma narrativa que nunca termina. 

     

 

Figura 33 - As Meninas, Velázquez, 1656 

     

A mise en abyme também se configura no cinema. O diretor italiano Federico 

Fellini, na década de 1960, fez um filme de muito sucesso chamado Oito e Meio. O 

roteiro do filme é o roteiro de um momento da vida do diretor. Na ficção, o personagem 

Guido é um cineasta que não consegue realizar seu filme. Toda a equipe, entre técnicos 
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 “O autor parece ter criado um duplo para dar-lhe vida em sua obra.” - Livre tradução. 
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e atores, frequentemente pergunta ao diretor quando as imagens serão realizadas, e 

Guido se esquiva da resposta. Na vida real, o autor Felinni tinha o orçamento para 

realizar um filme, mas assim como Guido, estava com um bloqueio criativo e não 

conseguia desenvolver um roteiro, até que tem a ideia de criar uma história exatamente 

sobre o problema que o aflige e assim surge o seu duplo eu, Guido. 

Dans Huit et demi, Federico Fellini nous livre une prestation remarquable de 

la  

mise en abyme cinématograhique. De la même manière qu’André Gide 

reproduit son double dans certains de ses romans, Fellini se met en scène à 

travers le personnage de Guido, cinéaste perturbé par ses souvenirs et ses 

fantasmes, incapable de produire le film qu’il est sensé réaliser 

(ALLIMANN; REVAZ, 2015, p.25).
69 

 

Assim como no cinema, na pintura e na literatura, a mise en abyme se configura 

em outros meios, como na fotografia. Essa relação (mise en abyme) é voltada para uma 

imagem autobiográfica imediatamente reconhecida, pois o espectador percebe a figura 

do fotógrafo na imagem. Dessa vez, autor e personagem se encontram, ao mesmo 

tempo, no espaço comum. “Comme on vient de le constater, on voit, avec la mise en 

abyme, l’apparition d’un personnage crucial pour l’oeuvre, soit son auteur”
70

 

(ALLIMANN; REVAZ, 2015, p.31).  

A figura 34 é o autorretrato do fotógrafo de moda alemão Helmut Newton. Na 

imagem, autorretrata-se em um estúdio. Está na presença de uma modelo e sua esposa. 

Newton cria a cena. O autor é o fotógrafo que fotografa a modelo e que também se 

autorretrata. O autor vira o personagem quando se coloca dentro da cena. “En effet, 

difficile de dire ici ce que cherche à représenter l’artiste et ce qu’est l’objet central de la 

mise en scène. Est-ce les modèles, sa femme ou lui-même? Ou alors, est-ce le spectateur 

directement?”
71

 (Ibiden, p.38). Ao olhar para a imagem, os olhos do espectador recaem 

sobre o espelho ao fundo, criando-se uma relação direta do espectador com o fotógrafo. 

Os espelhos são abismos diferenciados porque, como comentado, refletem 

parte da cena da fotografia do outro ponto de vista. Assim, eles atuam como 

pontos de fuga para os olhos, mas também fazem o olhar retomar para a 

própria cena e o campo onde o leitor se encontra (ponto de vista do fotógrafo) 

(LEMOS, 2006, p.22 -23). 

                                                           
69

  Em Sobre Huit et demi, Federico Fellini nos oferece uma notável obra da mise en abyme 

cinematográfica. Da mesma forma que André Gide reproduz seu duplo sobre alguns de seus romances, 

Fellini põe em cena através do personagem Guido, cineasta perturbado por suas lembranças e seus 

fantasmas, incapaz de produzir o filme que se propôs a realizar. 
70

 “Como acabamos de constatar, vemos com a mise en abyme a aparição de um personagem crucial para 

a obra, ou seja, seu autor.” - Livre tradução. 
71

 “De fato, difícil de dizer aqui o que representa o artista e o que é o objeto central da mise en abyme. É a 

modelo, sua mulher ou ele mesmo? Ou então, é o espectador diretamente?” - Livre tradução.   
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            Figura 34 - Autorretrato de Helmut Newton, Helmut Newton, 1981 

 

Essa relação com a imagem no espelho acontece em outro exemplo dado na 

fotografia. O autorretrato da fotógrafa norte-americana Vivan Maier (figura 35). Maier 

fotografou cenas de rua durante o período de 1950 a 1990. Seus autorretratos, portanto, 

eram feitos, geralmente, em espelhos de lugares públicos. Maier cria nesses espaços 

seus próprios cenários. É a autora que fotografa as ruas de Paris e Nova York, e é a 

personagem que se coloca diante de uma vitrine e divide o espaço com os objetos, como 

se ela também pertencesse a esse espaço físico. Mas ao se retratar ela vai além do 

espaço da vitrine e se coloca como pertencente ao espaço público, pois na imagem do 

espelho o cenário muda. Ou seja, no caso de Maier é o fotógrafo que está, 

simultaneamente, em espaços diferentes (figura 36). 
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      Figura 35 - Autorretrato de Vivian Maier, Vivian Maier 

 

 

Figura 36 - Autorretrato de Vivian Maier, Vivian Maier 
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6.1 SELFIE E MISE EN ABYME 

O estudo da mise en abyme, no que se refere à fotografia, parte do pressuposto 

da linguagem técnica (que será abordada como um segundo exemplo) e também dos 

aspectos relacionados ao próprio sujeito, o eu autor e o seu duplo (esse aspecto, mais 

presente na literatura), como proposto nos exemplos anteriores. Daí, entende-se que a 

selfie é uma narrativa em abismo porque apresenta esses dois elementos.  

Na figura 37, Alvand, o garoto sírio cuja narrativa já é conhecida do leitor, 

posiciona-se como o autor de sua imagem quando faz sua selfie e, junto, faz a selfie do 

grupo. Portanto, ele é o autor de si e do grupo. Alvand posa para um outro sujeito, o 

fotógrafo Marko Djurica. Nesse momento, coloca-se como o personagem da narrativa. 

O seu duplo, portanto, é ele próprio, em sua própria imagem, não na figura de um 

Édouard ou Guido. Olha-se na tela do celular e se reconhece como personagem e autor. 

Sua mise en abyme caracteriza-se por ser autobiográfica. “Cette mise en abyme permet 

de marquer l’oeuvre de sa propre histoire”
72

 (ALLIMANN; REVAZ, 2015, p.9).  

O primeiro contato com o espectador é de dentro para fora da imagem. Gide 

usou uma expressão quando se referiu ao efeito droste.
73

 “Esse mecanismo poderia ser 

exposto no texto a partir de uma analogia com o fotógrafo que, diante de um espelho, é 

capaz de fotografar-se fotografando” (CASSADEI, 2012, p.312). Em um efeito-cascata, 

Alvand vê sua imagem e a do grupo na tela do celular; que é vista por Djurica, que é 

vista pelo espectador. 

 

 

Figura 37- S/ Título, Marko Djurica/Reuters, 2014 

Fonte: http://www.cbc.ca/news 
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 “Esta mise en abyme permite marcar a obra da sua própria história.” - Livre tradução. 
73

 Efeito droste é o mesmo que mise en abyme. 
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Já, o aspecto técnico da fotografia na relação de mise en abyme se refere ao 

enquadramento feito por elementos que irão compor a imagem. “[...] o abismo pode ser 

formado pela interferência de um elemento figurativo que tenha uma forma semelhante 

à do quadro geral, porém com dimensões menores. Sua forma pode fazer com que 

outros elementos da cena sejam destacados” (LEMOS, 2006, p.23). 

Na figura 38, Lailav segura o celular em frente ao corpo e o mostra para o 

fotógrafo Muhammed Muheisen. A imagem é o enquadramento da fotografia na tela do 

celular onde aparece a selfie de Lailav. Portanto, na perspectiva da mise en abyme, a tela 

do celular serve de limite do enquadramento para a imagem de Lailav; ou seja, o celular 

é a tela dentro da tela. Vista de dentro para fora, o primeiro enquadramento é de Lailav, 

e o segundo, do fotógrafo. 

“A perspectiva em abismo é uma estrutura visual de tensões. Tensões entre seus 

elementos, seus espaços e tempos” (LEMOS, 2006, p.26). Dessa forma, o que o 

espectador enxerga nessa relação de enquadramentos é uma relação parecida com o 

lager – do lado de lá da imagem, ou seja, daquela que aparece no celular, está toda uma 

história de sobrevivência, e do lado de cá, está o sujeito próximo que conta para outros 

sujeitos essa história de sobrevivência.  

 

 

Figura 38 - Lailav, Muhammed Muheisen/AP, 2015 

Fonte: http://time.com 

 
 



87 
 

Jiala (figura 39) está em um cenário de destruição. É a autora que se coloca em 

seu espaço público e faz o relato de sua história. Mas essa imagem só se configura como 

mise en abyme se vista junto com a imagem da figura 40. 

A figura 40 é um retrato da selfie de Jiala feita pelo fotógrafo italiano Romano 

Cagnoni. O fotógrafo é o autor da imagem. O que ele replica é uma narrativa já contada 

por Jiala que, nesse momento, é a narradora-personagem. Ou seja, quando Jiala se 

posiciona para fazer sua selfie, ela é também fotografada. Jiala, dessa forma, é a imagem 

dentro da imagem com todas as características. O eu, o duplo eu, a narrativa que se 

replica. Na imagem de Jiala não existe a relação com o espelho, mas existe uma relação 

direta com o espectador, que compartilha a imagem do fotógrafo, que compartilha a 

imagem de Jiala. Portanto, esse efeito da selfie dentro da selfie alimenta o ciclo infinito 

da mise en abyme. 

 

 

Figura 39 - Selfie Jiala Mustafa, Jiala Mustafa, 2014 

Fonte: http://www.news.com.au 
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Figura 40 - Retrato de Jiala, Romano Cagnoni, 2014 

Fonte: http://www.gettyimages.com 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Percebe-se, após uma breve análise, que é necessária a continuidade do estudo 

da selfie como prática comunicacional. É preciso romper as estruturas que nos foram 

apresentadas como herméticas. Não podemos, se formos – e somos – sujeitos atuantes 

socialmente, por meio do ato de pensar, deixar que essas estruturas herméticas nos 

incomodem sem transformá-las em objetos de pesquisa. A prática da selfie, portanto, a 

meu ver, rompeu com a ideia tradicional do uso desse instrumento para fins, muitas 

vezes, sem importância, pois inseriu os sujeitos em contextos sociopolíticos em que eles 

próprios dão o tom do discurso. 

Entretanto, não há problema em enxergar as selfies em contextos menores, mas, 

por se tratar de uma prática de nosso tempo, ela deve ser observada além dos horizontes 

estabelecidos. Atribuir a prática da selfie a um grupo específico que se insere em um 

contexto sociopolítico de grande magnitude – observe-se que não se trata de falar de 

uma prática feita por um único indivíduo isoladamente no sistema ao qual pertence – é 

dar-lhe a condição de falar de si como testemunha autobiográfica. De compreender a 

narrativa do outro como uma continuidade histórica dos sujeitos.  

Talvez as pessoas não se deem conta de que a narrativa desses sujeitos é a 

mesma narrativa de outros em outras épocas. A orla de refugiados não é prerrogativa de 

nosso século e pode vir a ser uma constante em séculos vindouros. O fato é que, no 

presente, esse acontecimento se torna extraordinário a cada nova desumanidade. 

Chegará um tempo em que o extraordinário se tornará banal e cairá no ordinário. Por 

isso, pensar a selfie como um meio comunicacional de falar de si de forma tão livre e 

autêntica em contextos tão reprimidos é mais do que enxergá-la como uma imagem, 

com o destino de tantas outras, de perder-se nas nuvens (leia-se “nuvem” como um 

termo utilizado na internet); é não deixá-la cair no círculo vicioso do efêmero, uma 

prerrogativa dos tempos. É, ao contrário, atribuir-lhe o caráter do não efêmero. Esse não 

efêmero não tem a ver só com a imagem em si, mas com a memória e a identidade de 

sujeitos que estão presentes e vivos nessas imagens.  

Por outro lado, não se trata de um lamento eterno da condição do outro – mesmo 

que nas imagens das selfies não apareça objetivamente o sofrimento daquele que fala de 

si, ele está subentendido – mas de, a partir da compreensão do outro como sujeito, 

respeitá-lo dentro de seu próprio processo. O que não significa, tampouco, entender algo 

do presente para não deixar acontecer no futuro. Esse é um discurso utópico, pois o que 
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acontece em nosso presente, fatalmente acontecerá em nosso futuro como humanidade. 

Nesse ponto, as narrativas autobiográficas e testemunhais ajudam na aproximação entre 

os sujeitos ao criar uma afetividade e uma cumplicidade com o espectador, aquele que 

ficou do lado de fora da história. E este não terá mais desculpas para dizer, “isso não é 

problema meu”.  

Ora, se o espectador tem acesso às informações e tem acesso às imagens das 

selfies destes e de outros refugiados que farão suas selfies, por que não desenvolver um 

diálogo com elas? Esse diálogo, então, só será desenvolvido pelo compartilhar das 

experiências. Mas para que isso aconteça é preciso certo grau de maturidade. E mais 

uma vez recaímos na ideia de entender-nos como sujeito para entender outros sujeitos. 

 Entender-se como sujeito significa se posicionar socialmente em relação ao 

outro. Como dito em alguns momentos da dissertação, não se trata de se colocar no 

lugar do outro mas sim, compreendê-lo como integrante de uma cultura, de um povo 

que está literalmente despido e só, em uma condição de não sujeito.  

Obviamente, esta não é uma boa condição, e o espectador não é ingênuo de não 

compreendê-la, o que já pressupõe, então, uma participação madura no evento. Os que 

não conseguem prestar uma ajuda humanitária podem, ao menos, pensar sobre de que 

forma uma comunicação efetiva se daria entre os dois lados.  

Pouco depois do holocausto foram encontrados documentos em forma de diário 

de algumas vítimas dos campos de extermínio nazistas; depois do genocídio de Ruanda, 

vídeos foram realizados com sobreviventes que testemunharam as atrocidades 

cometidas com pessoas muito próximas; entre 2014 e 2015, seis fotógrafos de diferentes 

nacionalidades fizeram o retrato de refugiados sírios tirando selfies, isso consta nesta 

dissertação. O que quero dizer é que não é por acaso que esses registros foram feitos. 

Eles foram feitos porque os próprios fotógrafos, sujeitos calejados nas coberturas dos 

eventos sociopolíticos ao longo da história, perceberam a selfie como um meio de o 

sujeito narrar-se para o outro. 

Essas imagens estão na internet, viraram domínio público no sentido de que 

qualquer um pode compartilhá-las, exceto se estiverem no site pessoal de algum desses 

fotógrafos, e é nesse momento o espectador; portanto, qualquer um de nós deve ter 

responsabilidade sobre o outro. Compartilhar imagens exige responsabilidade. E 

sabemos que existem os dois lados, aqueles que têm uma visão mais crítica e humana e 

aqueles que têm uma visão rasa e desfocada sobre o evento – são os que reduzem as 

imagens a “memes” preconceituosos e com uma crítica completamente inadequada. 
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Espera-se, portanto, que essa pequena introdução à selfie como narrativa autobiográfica 

e testemunhal dos refugiados sírios se estenda a outros e outros, como em uma 

sequência em abyme. A grande palavra talvez seja o conhecimento. Como dizia Susan 

Sontag, não se respeita aquilo que não se conhece. Mas deveríamos respeitar mesmo 

sem conhecer. Somos pessoas e precisamos de alguém que nos introduza no universo 

distante. A selfie cumpriu com essa função, por isso ela não é hermética e dá 

oportunidade a que os sujeitos narrem a si e suas histórias por meio dela. 
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