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RESUMO: Este artigo pretende analisar as selfies que colocaram em risco a vida das pessoas
que tentaram realizá-las, refletindo sobre o autorretrato na contemporaneidade e seu vínculo
com o perigo. A selfie de risco, enquanto imagem, rostifica o limiar entre a vida e a morte.
Partindo dessa hipótese, fez-se necessário o estudo aprofundado da fotografia para além da
noção tradicional de representação. O estudo se fundamentou em pensadores como Roland
Barthes, Walter Benjamin, Vilém Flusser, Gilles Deleuze e Peter Sloterfijk. A metodologia
desta pesquisa é qualitativa e análise estética. Buscou-se compreender o duplo aspecto da
imagem-rosto: qualidade e potência, o que vemos e o que nos olha, vida e morte. Os
resultados nos mostram que as selfies e os estudos sobre imagens trazem novas perspectivas
sobre as teorias das imagens contemporâneas, com novos conceitos de cultura, estética e
pulsões do mundo envolvidas pelo avanço da tecnologia. O presente trabalho foi realizado
com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – (CAPES).
Palavras-chave: Fotografia. Selfie. Morte.
ABSTRACT: This article aims to analyze selfies which put at risk the lives of the people that
tried to take them, reflecting on the self-portrait in the contemporaneity and its link with the
danger. The selfies of danger, as image, open up the border between life and death. On this
basis from this hypothesis, it became necessary the depth study of photograph beyond
traditional notion of representation. The study was based on great minds like Roland Barthes,
Walter Benjamin, George Didi-Huberman, Gilles Deleuze and Peter Sloterfijk. The research
methodology is qualitative, and the analysis is aesthetic. Intentioned to understand the double
aspect of image-face: quality and potency, what we see and what looks at us, life and death.
The findings show us that the selfies and studies about images present new perspectives about
the theories of contemporary images, with new concepts of culture, aesthetics and world drives
involved in the advancement of technology. The present paper was performed with support
from Higher Education Personnel Improvement Coordination – (CAPES).
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Introdução
A fotografia, técnica que por muitos foi considerada uma ameaça à pintura,
pois, para a tradição platônica as imagens são representações visuais, que falseiam
o real, como por exemplo, uma pintura, o quadro de um artista, sua imagem no
espelho, algo que reflita luz e sendo uma imagem técnica poderia vir a ter mais poder,
conduzindo ainda mais o observador ao erro. Essa visão herdeira das desconfianças
morais do platonismo, que desconsidera toda a complexidade da imagem, acaba por
reduzi-la especificamente à reprodução, pela cópia, pela mimesis - imitação. Platão,
em a República (1949, p. 225), define imagem como primeiramente, “[...] as sombras,
depois, os reflexos que se veem nas águas ou na superfície dos corpos opacos,
polidos e brilhantes, e a todas as representações semelhantes”.
Já as imagens técnicas que são produzidas por aparelhos, ou seja,
produzidas de forma pragmática, são a materialização de conceitos do mundo, como
Flusser (1985, p. 45) afirma, “transforma conceitos em cenas”. A fotografia é um
auxílio cultural para o processo evolutivo do mundo; pois deixa de ter um papel
secundário.
As novas imagens não ocupam o mesmo nível ontológico das imagens
tradicionais, porque são fenômenos sem paralelo no passado. As
imagens tradicionais são superfícies abstraídas de volume, enquanto
as imagens técnicas são superfície construídas com pontos
(FLUSSER, 1985, p. 16).

Então, a distribuição fácil e a possibilidade de reprodução da fotografia
contribuíram para o seu poder de disseminação. Flusser (1985, p. 27), considera que
ela é o primeiro objeto pós-industrial, no qual “seu valor está na informação que
transmite”. Pois, foi a partir da segunda metade do século XIX,

que os textos

perderam sua força e dividiram espaço com as imagens técnicas, as quais deram
oportunidade para que todos pudessem “ler o texto”, uma vez que uma pessoa
analfabeta, uma pessoa surda e muda, não deixa de reconhecer uma imagem e, por
conseguinte, a fotografia, ainda que sua interpretação necessite de igual
“alfabetização” de modo que só é possível “ler o texto” a partir do momento em que a
imagem conduz a uma interpretação ao nível do simbólico. Entramos em crise quando
percebemos que os textos não são unitários na representação do mundo e mais uma
vez temos um colapso quando as imagens tradicionais já não representam mais a
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realidade. Percebemos que estamos em função da imagem quando a fotografia toma
seu lugar na história. São as imagens técnicas, diferentemente das tradicionais, que
são feitas através de um aparelho que produz a imagem. Para Flusser (1985), as
fotografias podem pré-determinar a realidade, pois são programações de um
aparelho. E o homem já não decodifica mais nada. O papel do fotógrafo, na verdade,
desenvolve-se no interior do programa do aparelho, ao passo que o programa limita a
intenção do fotógrafo, ou seja, ele só faz o que a máquina é capacitada.
De maneira que não apenas o gesto, mas a própria intenção do
fotógrafo são programados. Todas as imagens que o fotógrafo produz
são, em tese, futuráveis para quem calculou o programa do aparelho.
São imagens “prováveis” (FLUSSER, 1985, p. 34).

A imagem dominou a sociedade, pois antes servia como um complemento aos
textos, depois eram os textos que explicavam as imagens e, por fim, tais textos não
eram de suma necessidade. Sempre tentamos reter e fixar movimentos do mundo,
começando com desenhos nas cavernas, passando pela pintura em tela e escultura
e, por fim, chegando à fotografia, que viveu seu momento áureo, quando a pintura de
retratos foi substituída pelo retrato em miniatura. Ateliês de fotografia foram montados,
e o culto da fotografia foi muito potente. É nesta época que “a aura acena pela última
vez na expressão fugaz de um rosto, nas antigas fotos” (BENJAMIN, 1985, p. 174). O
valor do culto perde a força, porém antes, vive-se o culto da saudade, dos amores
ausentes ou mortos. E o rosto humano, no retrato torna-se o principal tema da
fotografia. A arte retratista viveu anos de glória, e retratos eram realizados sob
encomenda.
Ao mesmo tempo que o rosto é o centro das atenções, temos com a fotografia
a reprodução em massa e conflitos sobre o tema até hoje, pois com as imagens
tradicionais tínhamos a contemplação das obras de artes, de forma aurática e mágica,
ou seja, a sua existência única, marcada pelo culto. Benjamin (1931) afirma que com
a reprodução, as obras deixaram de ser exclusivas, dando-se mais valor a sua
exposição, se expandindo assombrosamente.
Há alguns anos, então, contávamos com os filmes fotográficos, as películas,
guardávamos fotos, confeccionávamos álbuns, cuidados estes que não empregamos
mais com a fotografia. Com a vinda da fotografia digital, que nos permite escolher a
imagem que mais gostamos, a imagem que nos impactou, descartando tantas outras,
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a fotografia se tornou algo de acesso fácil e cada vez mais imaterial. Com a tecnologia
dos smartphones, por exemplo, não é mais necessário revelar as fotos para
futuramente exibi-las em álbuns de fotografia em reuniões de família ou em portaretratos espalhados pela casa. Isso, no entanto, não desconsidera a importância que
as fotografias têm para as pessoas, afinal elas têm vez, agora, em álbuns do
Facebook, em páginas de blogs, em postagens no Instagram. Esse movimento se deu
com as inovações tecnológicas, que trouxeram a facilidade de lançar as fotos nas
redes sociais em tempo real.
O acesso fácil e imediato à fotografia trouxe também a exposição exagerada
em mídias sociais, pois as pessoas passaram a expor, por meio de fotos
principalmente, sua própria vida, mostrando a todo o momento o que estão fazendo,
onde estão, com quem estão etc. Assim, registrar momentos e postá-los no Instagram,
por exemplo, tornou-se moda, seja quando se vai à festa, ao passeio, à academia, ao
restaurante, ou até mesmo em momentos não convencionais, como em uma missa
ou em uma cirurgia. O que ocorre, portanto, é uma viralização de fotografias,
registradas em diferentes lugares e momentos. Esse excesso de postagens denuncia
o quanto as pessoas sentem a necessidade de registrar nas redes sociais que estão
bem, que estão um lugar bonito, agradável, que estão viajando, que estão felizes, ou
mesmo que estão “heroicamente” lutando contra algum desafio. O valor de culto e
exposição não somem por total, eles tomam outra posição na contemporaneidade.
Selfie é um neologismo com origem no termo self-portrait que significa
autorretrato. A expressão modernizou-se, o autorretrato é um dos gêneros mais
utilizados na história da fotografia. Atualmente a selfie tem o papel de radicalizar o
valor de exposição, com objetivo de ser compartilhada na internet.
O autorretrato – selfie – foi algo que se popularizou nos últimos anos,
tornando-se mania mundial. As selfies trouxeram um novo modo de registrar os
momentos, então, geralmente, são tiradas com os amigos, com a família, com o
namorado (a), com a equipe de trabalho, com o cachorro etc. Assim, as selfies
passaram a integrar, cada vez mais, as atualizações nas redes sociais e, atualmente,
é comum vermos essas fotografias no perfil dos usuários do Facebook e Instagram.
Ademais de terem o papel de registrar os momentos instantaneamente, o
volume de selfies realizadas por uma só pessoa, em busca de likes levantou
preocupação de autoridades ligadas à saúde mental. Segundo a reportagem realizada
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pelo Jornal BBC Brasil, o ciclo vicioso se tornou caso de estudo. A Sociedade Real
para a Saúde Pública, na Inglaterra, chegou a pedir às plataformas de redes sociais
que alertas de pop-up fossem instalados em celulares sempre que o usuário ficasse
on-line por mais de duas horas. Segundo a entidade, as redes sociais trazem
malefícios, principalmente aos jovens. O Jornal Internacional de Saúde Mental e Vício
classificou, oficialmente, a obsessão por esse tipo de foto como um tipo de doença
mental, a “selfite”. A nova doença foi diagnosticada depois de feito o estudo com 225
estudantes de uma universidade indiana. As selfies também estão sendo utilizada por
muitas pessoas que registram momentos em perigo, como no alto de um prédio, ou
em cima de um vagão de trem. Seja para impressionar os amigos ou compartilhar nas
redes sociais, muitos passaram a arriscar suas vidas para fotografar suas aventuras,
suas peripécias.
O fato é que, conforme nos informa o Jornal BBC, numa matéria intitulada “As
formas absurdas de morrer ao fazer uma selfie”, “Nos últimos meses, as notícias sobre
pessoas que morreram nessas circunstâncias – tirando selfies – têm se repetido com
certa frequência” (BBC, 7 de outubro de 2015). Ou seja: as pessoas têm morrido ao
tirar selfies e esse índice tem aumentado nos últimos anos. Em outra matéria –
Pesquisadores mapeiam mortes por selfies no mundo e criam um aplicativo para evitálas –, o Jornal BBC relata um estudo realizado por um estudante de doutorado e sua
equipe, da universidade de Carnegie Mellon em Pittsburgh, nos Estados Unidos, que
15 pessoas morreram por causa de selfies em 2014, 39 em 2015 e 73 nos primeiros
oito meses de 2016” (BBC, 18 de novembro de 2016). As mortes por selfies colocando
a vida em risco superou o número de óbitos por ataques de tubarões.
Com o elevado índice de mortes por selfies, a Rússia lançou uma campanha
intitulada “Uma selfie legal pode custar sua vida” com o objetivo de conscientizar os
cidadãos sobre os riscos que correm em busca de likes. A campanha inclui, além de
vídeos e imagens on-line, uma série de sinais de trânsito descrevendo situações
perigosas para alguém que escolha tirar autorretratos.
E quando falamos nesse tipo de fotografia somos levados a crer que a foto
registrada será de um rosto em primeiro plano. Porém, a selfie não se limita à imagem
de um rosto, pois, a partir do momento que registramos uma foto de uma parte de
nosso corpo, por exemplo, temos uma selfie daquilo que enquadramos. Esse
autorretrato, conforme veremos, rostifica as imagens. Pois segundo os filósofos
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franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari (1996), os rostos são expressividade e
comunicação humana com diferentes valores. E nos aprofundaremos em rostidade e
rostificação desses autorretratos para podermos responder ao nosso questionamento
- existe vínculo entre (auto) imagem e o risco (entre a vida e a morte) e o que
projetamos como rostos nessas fotografias?
O fotógrafo ao apertar um botão está projetando uma imagem e não a
refletindo conforme sua representação. Segundo Flusser (1985, p. 36) “a tarefa da
crítica de imagens técnicas é, pois precisamente a de desocultar os programas por
detrás das imagens”, pois enquanto isso não ocorre, continuamos vivendo em função
delas.
Realizar uma selfie não é somente o simples fato de um retrato pessoal, e
apesar de a primeira impressão é de quem foi feita espontaneamente, impensada, o
retrato de risco que trataremos aqui é perpetuação dos programas, da máquina que
Flusser nos fala. E da filosofia desde os tempos da marca de máquinas fotográficas e
suas películas Kodak, por exemplo, com seu slogan “Você aperta o botão e nós
fazemos o resto”. Nossas selfies, atualmente sem filmes revelados e sim em pixels
programam as imagens do mundo.
O que é o rosto?
As selfies que selecionamos para análise foram realizadas em locais e
situações de risco com perigo da morte e têm rosticidade, pois compreendemos que
um rosto é expressão, significado, e não necessariamente olhos, boca e nariz.
Deleuze (1983, p. 104) nos diz que rosto é uma “placa nervosa porta-órgãos que
sacrificou o essencial da sua mobilidade global e que recolhe ou exprime ao ar livre
todos os tipos de pequenos movimentos locais que o resto do corpo mantém
habitualmente escondidos”.
Em pintura, as técnicas do retrato habituaram-nos a esses dois pólos
do rosto. Ora o pintor apreende o rosto como um contorno, numa linha
envolvente que traça o nariz, a boca, a borda das pálpebras e até a
barba e a touca — é uma superfície de rostificação. Ora, ao contrário,
ele opera por traços dispersos tomados na massa, linhas
fragmentárias e quebradas que indicam aqui o estremecimento dos
lábios, ali o brilho de um olhar, e que comportam uma matéria mais ou
menos rebelde ao contorno — são traços de rosticidade (DELEUZE,
1983, p. 104).
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É cada vez mais comum esses tipos de selfies, nas quais as pessoas colocam
a própria vida em risco, e podem nos apresentar rostificação e rosticidade, como por
exemplo, as pessoas que fazem o registro na linha do trem sabendo que ele está bem
próximo, como foi o caso de um indiano que tentou tirar uma selfie com um trem e foi
atingido. Segundo o site Último Segundo, apesar do acidente parecer fatal, o homem
sobreviveu. Já o brasileiro de 19 anos, na cidade de Jaboticabal, que fazia selfies com
parte do corpo para fora do carro em movimento, não sobreviveu. Conforme o site
Uol, o corpo acabou batendo em uma árvore.
Um objeto que é produção social tem rostificação de um corpo por inteiro.
Encontramos rostificação em diferentes objetos, ou seja, há significados comuns
neles. Uma algema que impede um homem sair da prisão tem a mesma qualidade de
um tubo de oxigênio de alguém condenado à morte. Ambos trazem consigo o contorno
da morte e da impossibilidade de viver livremente. Já na rosticidade, por exemplo,
vamos de uma qualidade a outra. A expressão de um rosto de um paciente na
UTI, que antes corria maratonas, realizava saltos de paraquedas e que agora só pode
comunicar-se com o piscar de seus olhos. Quando uma selfie de risco é registrada
temos o “estou aqui” em toda paisagem que queremos também mostrar, tudo se torna
close, circuito fechado em um meio. Deleuze (1983, p. 104) diz que o rosto reflete ou
recolhe, “e cada vez que descobrimos em algo esses dois pólos — superfície refletora
e micromovimentos intensivos — podemos afirmar: esta coisa foi tratada como um
rosto, ela foi ‘encarada’, ou melhor, ‘rostificada’.”
Figura 1 – Os pés de Jun Ahn

Fonte: R7 (2016)
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A figura acima é o autorretrato dos pés da fotógrafa sul-coreana Jun Ahn que
escolhe lugares de extremo risco para realizar seus registros. Esses pés são o outro
rosto da fotógrafa, que traz os traços de aventura e de morte - são a unidade refletora
e refletida que Deleuze (1983) nos apresenta. Esses pés ao mesmo tempo em que
estão

imóveis

na

imagem

potencializam,

por

sua

leveza

e

vitalidade,

micromovimentos de expressão, são espantosos tanto pela situação em que se
encontram e quanto pelo desejo investido de estarem ali.
Obviamente qualquer tipo de rosto pode ser retratado nas selfies comuns,
mas os retratos que não apresentam um rosto, com olhos, boca e nariz, em selfies de
risco são inquietantes tendo em vista que “não é o retrato que cria o realce do rosto
até torná-lo reconhecível, mas a prostração que faz sobressair os rostos em um
processo faciogenético progressivo até o ponto em que se tornam capazes de serem
retratados” (SLOTERDIJK, 2016, p. 150).
O filósofo Gilles Deleuze (1983, p. 103) diz que “Eisenstein sugeria que o
primeiro plano não era apenas um tipo de imagem entre as outras, mas oferecia uma
leitura afetiva [...]”. Afeto, primeiramente, no sentido de Espinosa, aquilo que afetamos
e aquilo que nos afeta ao mesmo tempo.
O rosto é esta placa nervosa porta-órgãos que sacrificou o essencial
de sua mobilidade global, e que recolhe ou exprime ao ar livre todo
tipo de pequenos movimentos locais, que o resto do corpo mantém
comumente soterrados. E cada vez que descobrimos em algo esses
dois pólos — superfície refletora e micromovimentos intensivos —
podemos afirmar: esta coisa foi tratada como um rosto, ela foi
"encarada", ou melhor, "rostificada", e por sua vez nos encara, nos
olha... mesmo se ela não se parece com um rosto (DELEUZE, 1983,
p. 103).

Fotografar é sempre um ato retangular de destacar o visível. As selfies,
normalmente em close-up, capturam o rosto das pessoas, como também o local onde
estão. Quem faz seu autorretrato normalmente também tem a intenção de mostrar
onde está, o quanto é legal estar ali, o quanto é perigoso aquela paisagem, ou quanto
é arriscado fotografar em torno de animais selvagens, por exemplo.
Eisenstein afirmou mais uma vez que a visão figurativa é sempre uma
visão “em primeiro plano” (no sentido de que se fala de primeiro plano
no cinema, como detalhe ampliado), por que tanto o pintor como o
fotógrafo precisam sempre efetuar uma escolha, para recortar a
continuidade do mundo o campo significante que lhes interessa. Toda
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visão pictórica, mesmo a mais “realista” ou a mais ingênua, é sempre
um processo classificatório, que joga nas trevas da invisibilidade
extraquadro tudo aquilo que não convém ao interesse da enunciação
e que, inversamente traz à luz da cena o detalhe que se quer privilegiar
(MACHADO, 2015, p. 90).

Encontramos ora contorno, ora traço, rosto único, vários rostos. Ainda, “o
primeiro plano conserva o mesmo poder, o poder de arrancar a imagem das
coordenadas espaciotemporais para fazer surgir o afeto puro enquanto expresso”
(DELEUZE, 1983, p. 113). Por isso, o autor diz que o primeiro plano oferece uma
leitura cuidadosa de toda a cena, e esse afeto que se dá enquanto imagem-afecção
dos rostos. Os rostos trazem a significância e subjetividade que produzem rostidade
seja nas faces humanas, em outras partes do corpo e até mesmo em outros objetos.
Temos que a rostidade é composta por um “sistema muro branco (tela) –
buraco negro (olhos) ”, ou seja, o muro branco no rosto tem o papel de envolver o
significante, as construções de linguagens que auxiliam nas construções de sentidos;
e o buraco negro por sua vez faz os sentidos abranger a subjetividade. Definimos que
mesmo não encontrando faces de carne e osso na selfie analisada, na qual aparecem
seus pés sobre um arranha-céu, detectamos que esses pés nos apresentam dois
pólos. Estão em primeiro plano e passam da potência à qualidade, ou seja, os dois
pólos do afeto. Quando algo nos afeta passamos por transformações e alterações.
É indivisível e sem partes; mas as combinações singulares que forma
com outros afetos constituem por sua vez uma qualidade indivisível,
que só se dividirá mudando de natureza (o "dividual"). O afeto é
independente de qualquer espaço-tempo determinado; nem por isso
deixa de ser criado numa história que o produz como o expressado e
a expressão de um espaço ou de um tempo, de uma época ou de um
meio (por isto o afeto é o "novo", e novos afetos estão sempre sendo
criados [...]) (DELEUZE, 1983, p. 115).

Sentir-se afetado é transitar de um estado a outro. Estes pés nos fazem
passar por uma transição. Deleuze e Guattari (1995, p. 17) quando diz: “não somos
mais nós mesmos. Cada um reconhecerá os seus. Fomos ajudados, aspirados,
multiplicados”. Ou seja, o afeto nos faz pensar um todo de maneira diferente, pois
afetados pensamos e sentimos de modo diferente.
Portanto, os pés nos apresentam por limite o afeto simples do medo de estar
nas alturas, mas ao mesmo tempo o afeto composto pelo desejo e pela vontade de
estar vivo. “O rosto só se produz quando a cabeça deixa de fazer parte do corpo,
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quando para de ser codificada pelo corpo, quando ela mesma para de ter um código
corporal polívoco multidimensional - quando o corpo, incluindo a cabeça, se encontra
descodificado e deve ser sobre-codificado por algo que denominaremos Rosto”
(DELEUZE, 1983, p. 35). Esses pés são o rosto, pois o rosto apresenta três funções
e nessa selfie conseguimos distingui-las. Apontamos que temos um rosto que
caracteriza e socializa o trabalho da fotógrafa, comunica o desejo (procura pelo
perigo) e um rosto que se relaciona com quem o vê. Deleuze (1983, p. 116) diz que
“o rosto é individuante (ele distingue ou caracteriza cada um), é socializante
(manifesta um papel social) e é relacional ou comunicante (assegura não só a
comunicação entre duas pessoas, mas também, numa mesma pessoa, o acordo
interior entre seu caráter e seu papel)”.
A imagem desses pés, essa rua, o mundo sob os pés é algo rostificado. “O
rosto reflexivo exprime uma qualidade pura, isto é, um "algo" comum a vários objetos
de natureza diferente” (DELEUZE, 1983, p. 106). Os pés, a sensação de infinito que
temos ao chão, as várias formas geométricas que podemos encontrar na imagem,
entre carros, trânsito e movimento. O xis formado no cruzamento dessas ruas que se
encontram sob os pés, formada por duas linhas se intersectam de maneira
perpendicular. Cruz que se forma ironicamente ao chão e que juntamente aos pés da
fotógrafa remetem aos pés de Cristo, morto e crucificado, a mesma cruz que é símbolo
de instituições de saúde e cuidado para com a vida.
Então, há algo comum nos itens que formam esse autorretrato. Eles
ultrapassam os limites da segurança da mesma forma que rostos em outras selfies
feitas em situação de risco, e têm a mesma intensidade quanto elas. Trazendo consigo
o contorno e o desejo linear entre a vida e a morte. Novamente nos afetando.
Nada no autorretrato de Jun Ahn assemelha-se a um rosto, porém os traços
de rostidade estão presentes, os pés que querem simplesmente registrar sua
presença sobre a cidade. “Os rostos concretos nascem de uma máquina abstrata de
rostidade, que irá produzi-los ao mesmo tempo que der ao significante seu muro
branco, à subjetividade - seu buraco negro” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 32). Ou
seja, essa abstração de rostidade dos pés é produção de rostificação de todo um
corpo. Essas ruas, esses carros em seu fluxo normal do cotidiano das grandes
cidades, operam no sentido de serem rostificação de todo o corpo. Deleuze (1983, p.
113), “um traço de rosticidade é um primeiro plano completo tanto quanto um rosto
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inteiro. É apenas outro polo do rosto, e um traço exprime tanta intensidade quanto um
rosto inteiro exprime qualidade”.
De mesma forma que Sloterdijk (2016) nos fala da ausência de rostos nas
imagens antigas, pois o interesse pela face do outro é próprio de um comando que
não permite nem exige a representação, interessadas por qualidades que transmitem
familiaridade e alegria - elas se orientam para a luminosidade facial -, nossos
autorretratos de risco trazem um rosto, pois um retrato pode ter início quando não
temos rosto diante de nós, mas sim rostificações dele. Deste modo, as selfies seriam
retratos mesmo depois da perda do rosto, da supressão da própria vida do indivíduo
dotado de um rosto. Por isso torna-se pertinente que face em grego é rosto que se
manifesta, segundo Sloterdijk (2016) nós não temos nossos rostos para nós mesmos,
e sim para os outros.
A palavra grega para o rosto humano, prósopon, expressa isso com a
máxima clareza, ao designar aquilo que se coloca diante da vista dos
outros; um rosto existe de início apenas para o olhar do outro; mas,
como rosto humano, possui ao mesmo tempo a capacidade de
defrontar o ser visto por uma peculiar visão retroativa – e esta, é claro,
de sua parte, não se vê a si mesma em um primeiro momento, mas só
o rosto que está à sua frente. Assim, o rosto sustenta realmente a
imbricação recíproca da vista e da contravista, mas nada que aponte
para uma guinada autorreflexiva (SLOTERDIJK, 2016. p. 175).

Jun Ahn encanta-se, alegra-se com seu rosto, seus pés, sobre o asfalto,
vivendo no limite, assim como Narciso, não acostumado em ver sua própria imagem,
mas amando o outro que visualizava no reflexo da água, e ao cair dá-se por conta que
não é um outro, mas só um reflexo de si. “O mito de Narciso, justamente, não deve
ser lido como indício de uma relação natural do ser humano com seu próprio rosto
refletido na imagem do espelho, mas como referência à inquietante estranheza dos
primórdios da reflexão facial” (SLOTERDIJK, 2016, p. 181).
Assim, os rostos funcionam como programas, os quais nos fazem ir em busca
naquela face. As selfies de risco estão tão expostas, que nos programam a também
queremos nos arriscar, ir ao limite. É pelo rosto do outro que somos programados,
afetados, e a partir do momento que nos afeta, pois o ato de clicar uma Selfie não é
somente a alegria ou o perigo, pois os rostos sejam eles os pés, as mãos ou mesmo
uma face comum, nos dá a oportunidade de sair de si, de nos inquietarmos com aquilo
que vemos de nós mesmos. Levinas (1980) nos fala que o rosto é incompreensível,
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mas que é a possibilidade para que possamos compreender e receber ensinamento
exterior.
O rosto que aqui apresentamos é a face da sensibilidade, a mesma
sensibilidade de representação que o rosto de uma mãe tem para seu bebê. Os pés
da fotógrafa é um rosto a partir do momento que nos mostra o processo desta
sensibilidade de ver o outro na fotografia.
Nossas selfies arriscando a própria vida nunca deixarão de trazer um rosto,
porque rosto é isso, é a alteridade, é o modo como nos apresentamos a nós mesmos
e ao mundo. Esses pés, essas mãos, até mesmo essas cabeças que vemos nos
autorretratos são o conjunto de elementos que são vestígios de comunicação do que
é um rosto. Essas faces incomuns é que incomodam, chocam e que comunicam, pois
não é simplesmente registrar o momento, é ir além, é pensar que o ser humano tem
em si o gosto pelo risco e vive em um elo entre o prazer e o desprazer, da repetição
em busca de seu estado de conservação.
Vivemos em um jogo entre nos manter em situações confortáveis, sem nos
expormos ao perigo, e com o outro lado temos a pulsão pelo prazer. Freud (1980)
explica que a repetição seria o motor fundamental da pulsão, pela qual realizamos um
trabalho para retornarmos ao modo de satisfação anterior, e se a pulsão tende a
repetir a um momento anterior, ao radicalizamos isso, a pulsão vai nos levar a repetir
o momento anterior à própria vida, no momento que éramos um conjunto de partículas
inorgânicas. Freud então denominará de pulsão de morte que em contrapartida, faz
parte de uma força que nos governa antes do aparecimento das tendências de ligação,
que ele chama de pulsão de vida.
A pulsão de vida denominada pelo autor por Eros está ligada à manutenção
da vida, como a libido, instintos sexuais, cooperação, a fome, a sede. É o gozo em
tirar uma selfie perigosa, “[...] o seu prazer, a sua dor é prazer do prazer do outro ou
prazer da sua dor [...] (LEVINAS, 1980, p. 270). Já com Thanatos, pulsão de morte,
teríamos o desejo inconsciente da morte, pois, temos o desejo instintivo de morrer que
é temperado pelo instinto de vida. Esses dois lados estão além do princípio do prazer,
segundo Freud (1996), e por isso temos sempre Thanatos e Eros juntos, pois
justamente quando procuramos a segurança é que estamos na direção da morte e
quando nos colocamos em risco, estamos em direção à vida, ainda que,
paradoxalmente, os efeitos práticos possam ser entrecruzados.
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Figura 2 – Selfie na trilha com animal selvagem

Fonte: R7 (2018)

A selfie que escolhemos para análise neste momento foi registrada no parque
Waterton Canyon em Denver no Colorado, Estados Unidos. Conforme o site
Conexaolusofona - “O parque natural foi fechado pelas autoridades porque os
visitantes insistiam em pôr em risco a sua própria vida apenas para tirar selfies com
ursos”. A matéria informa também que houveram registros de mortes, pois os
visitantes não respeitavam as regras e davam as costas para os animais, na tentativa
de um autorretrato.
Tanto as selfies com animais selvagens como as tantas outras nas alturas e
com o trem em movimento, por exemplo, não apresentam vestígios de repulsão, pois
chamam nossa atenção para que queiramos ver mais e mais, e trazem a pulsão de
morte não somente do fotógrafo, como também de quem a visualiza, a curte, e estão
inscritas em um culto à beleza.
O ser humano tem em si o gosto pelo risco e vive em um elo entre o prazer e
o desprazer, da repetição em busca de seu estado de conservação. Freud (1980), em
seu texto “Além do princípio de prazer”, fala que:
Na teoria psicanalítica, não hesitamos em supor que o curso dos
processos psíquicos é regulado automaticamente pelo princípio do
prazer; isto é, acreditamos que ele é sempre incitado por uma tensão
desprazerosa e toma uma direção tal que o seu resultado final coincide
com um abaixamento dessa tensão, ou seja, com uma evitação do
desprazer ou geração do prazer (FREUD, 1980, p. 121).
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Desta forma, somos constituídos de pulsões que trouxemos em nossos
inconscientes. Essas que Freud (1980) nos explica como fronteiras entre o mental e
o corporal, ou seja, a pulsão é a condição de trabalho que o corpo faz à mente no
sentido de representar essas experiências. E a representação dessa experiência
ficará em nossas memórias, e em alguns momentos buscamos reencontrar a
representação e não especificamente o objeto da necessidade, e sim o objeto da
obtenção do prazer.
Exemplo mais claro do desprazer, da excitação exagerada dessa pulsão e do
prazer que leva à descarga de energia é o fotógrafo de selfies em locais ou situações
de risco. A situação o leva a pulsão de morte, por uma foto a pessoa mensura a vida
e o prazer dela no limite da morte. Essa pulsão pelo perigo, esse frenesi por correr
risco em busca do autorretrato mais arriscado, vai além da busca do exibicionismo,
pois o ser humano está sempre em conflito entre pulsão de vida e pulsão de morte,
Eros e Thanatos.
Bataille (2017) dá continuidade sobre dualidade pulsional freudiana que
trabalhamos anteriormente - pulsão de vida e pulsão de morte, porém faz isso
conjugando Eros e Thanatos através do erotismo. Em outras palavras, Eros é
Thanatos e vice-versa quando tratamos do erótico. Desta forma, com o erotismo,
segundo Bataille, a dualidade pulsional conjuga-se radicalmente. “Toda a operação
do erotismo tem por fim atingir o ser no mais íntimo, no ponto em que o coração
desfalece. A passagem do estado normal ao de desejo erótico supõe em nós a
dissolução relativa do ser constituído na ordem descontínua” (BATAILLE, 2017, p. 41).
O autor diz ainda que somos seres descontínuos, uma vez que somos únicos e
separados por um abismo, ou seja, “cada ser é distinto de todos os outros. Seu
nascimento, sua morte e os acontecimentos de sua vida poder ter para os outros
algum interesse, mas ele é o único interessado diretamente. Ele só nasce. Ele só
morre” (BATAILLE, 2017, p. 36).
Porém, sendo descontínuos, usamos de passagens para uma continuidade,
pois conforme Bataille (2017) explica é a continuidade que nos tira da solidão e
isolamento. E o abismo que nos separa em certo sentido é a morte.
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Essa que é vertiginosa e fascinante, e que tem o sentido da
continuidade do ser: a reprodução leva à descontinuidade dos seres,
mas põe em jogo sua continuidade, ou seja, está intimamente ligada
à morte. [...] a identidade entre a continuidade dos seres e a morte que
são, uma e outra, igualmente fascinantes e cuja fascinação domina o
erotismo (BATAILE, 2017, p. 37).

Ou seja, para o filósofo o erotismo é a afirmação da morte na vida, Eros e
Thanatos não são opostos – Eros (pulsão de vida) é Thanatos (pulsão de morte).
O erotismo, a morte, a reprodução e a violência estão relacionados, segundo
o autor, e são formas em que experimentamos a continuidade. Os autorretratos de
risco são atos eróticos, uma vez que nos levam a um estado de dissolução, com a
sensação de quase ou nos aniquilarmos de fato com o perigo que passamos em busca
de uma selfie. Bataille (2017) configura a existência de três formas de erotismo erotismo dos corpos, o erotismo dos corações e o erotismo sagrado. O primeiro
apresenta um estado igual de dissolução de dois corpos – a continuidade, com o
aniquilamento do ser fechado.
O erotismo dos corpos tem de qualquer modo algo de pesado, de sinistro. Ele
reserva a descontinuidade individual, e isso se dá sempre um pouco no sentido de um
egoísmo cínico. O erotismo dos corações é mais livre. Se separa em aparência da
materialidade do erotismo dos corpos, procede dele, sendo muitas vezes apenas um
aspecto seu estabilizado pela afeição recíproca dos amantes (BATAILLE, 2017, p.
43).
No erotismo dos corações encontramos a paixão, e o autor exemplifica a
continuidade no outro e sua relação com a violência e a morte quando o amante cego
de paixão e impossibilitado do ser amado, prefere a sua própria morte ou a destruição
do outro.
Já no sagrado existe a morte violenta:
O sagrado é justamente a continuidade do ser revelado aos que fixam
sua atenção, num rito solene, sobre a morte de um ser descontínuo.
[...] ruptura da descontinuidade de um ser: o que subsiste e que, no
silêncio que cai, experimentam espíritos ansiosos, é a continuidade do
ser, a que a vítima é devolvida (BATAILLE, 2017, p. 45).

Neste sentido, a selfie do rapaz com o urso é um ato erótico. Esta foto nos
excita e nos entusiasma, uma vez que achamos atraente vê-las, elas são morte.
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Portanto, estamos sempre no limiar da morte, uma vez que “a vida é acesso ao ser:
se a vida é mortal, a continuidade do ser não o é. A aproximação da continuidade, a
embriaguez da continuidade, dominam a consideração da morte” (BATAILLE, 2017,
p. 47). Estas fotos nos perturbam, e isto ultrapassa os limites de tudo. E o ato de
fotografar em situações de risco é nos submetermos à violência. “O mais violento para
nós é a morte que, precisamente, nos arranca à obstinação que temos de ver durar o
ser descontínuo que somos” (BATAILLE, 2017, p, 40). Ou seja, a exaltação
involuntária de viver e morrer faz parte do gozo humano e nos leva em última instância
a querer morrer, pois o erotismo é a aprovação da vida até na morte.
É por isso que esses retratos incomuns trazem outros conceitos de rostos. “O
acontecimento próprio da expressão consiste em dar testemunho de si, garantindo
esse testemunho” (LEVINAS, 1980, p. 196). Rostos levinasianos são o toque, o risco
e o prazer por ele, é a ferida, é infinito. É algo abstrato que se torna rosto quando:
[...] Na maneira como a ameaça me afecta na iminência reside o meu
pôr em causa pela ameaça e a essência do medo. Relação com um
instante cujo caráter excepcional não tem a ver com o facto de se
encontrar no seio do nada ou de um renascimento, mas o facto de, na
vida, ele ser a impossibilidade de toda a possibilidade – abalado de
uma passividade total, ao lado da qual a passividade da sensibilidade
que se transforma em atividade só de longe imita a passividade. O
medo para o meu ser que é a minha relação com a morte não é,
portanto, medo do nada, mas o medo da violência (e assim ela se
prolonga em medo de Outrem, do absolutamente imprevisível)
(LEVINAS, p. 232).

O rosto não é qualquer coisa, mas é algo que significa por si, e conforme
Levinas (1980) não deve ser explicado, pois é a partir dele que toda a explicação
começa.
Considerações finais
Negar o vínculo existente entre (auto) imagem e o risco entre a vida e a morte
é negar a existência de rostos expandidos em selfies. A fotografia tomou outro sentido,
não é somente de contemplação e sim de circulação. Fazermos uma selfie não é
fazermos “a” foto, é clicar várias vezes e fazê-la deslocar-se, pois elas na maioria das
vezes são postadas em redes sociais, ou seja, circulam muito mais que na sua antiga
forma de quando eram reveladas/impressas, e ao mesmo tempo desaparecem
rapidamente da nossa visão, tornando-se objetos de fluxo e não de memória. Os
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autorretratos na contemporaneidade já não podem ser remetidos ao referente do “ça
a été” (“isso foi”) e sim no “estou aqui”.
E por final, “o rosto, todo ele rectidão e fraqueza, dissimula alusões e
subentendidos [...]. Ri sob a capa da sua própria expressão, sem levar a nenhum
sentido preciso, fazendo alusões no vazio, assinalando o menos que nada” (LEVINAS,
1980. p. 263). Rosto que através de autorretratos não precisa mais ser
necessariamente simulacro, pois mesmo sem olhos, boca e nariz ele comunica, ele
afeta, infecta e é alteridade. É na prostração da arte do retrato que nascem novos
rostos. Mãos e pés que têm facialidade humana, interface, na qual começamos a ver
outros rostos em nós mesmos. Conforme Sloterdijk (2016), homens têm seus rostos
não para si mesmos, mas para os outros e por isso outras partes de um corpo afetam
e são face também. São esses rostos que são a disparidade do real.
As fotografias, sejam elas por quais motivos, trazem memória, afeto e nos
fazem tomar posição sobre nossos rostos e os rostos dos outros, uma vez que são
campos de desejo e que nos fazem questionamentos sobre o humano e seu papel no
mundo. As análises desses autorretratos dos quais muitos resultam em morte, nos
fazem reconfigurar a fotografia, pela cultura, estética e as pulsões do mundo.
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