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Resumo 
 

Esse artigo se propõe a refletir sobre o projeto Yolocaust, produzido pelo artista Shahak 
Shapira, quanto a construção da imagem e memória, envolvendo a ideia da fotografia de 
turismo e o contexto histórico do ambiente. Realizando uma análise com base em 
pesquisadores da comunicação, da sociologia e da fotografia, no objetivo de discutir a 
construção de sentidos das imagens manipuladas do projeto na sociedade atual. 
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Yolocaust 

Criado pelo artista israelense Shahak Shapira, Yolocaust é um projeto online5 que 

colocou em discussão o comportamento dos turistas no Memorial do Holocausto, 

localizado em Berlin, na Alemanha. O artista, por meio da manipulação fotográfica, 

insere as fotos tiradas pelos visitantes em poses descontraídas (saltando sobre os blocos 

de cimento, praticando yoga, malabaris e andando de skate), em meio ao cenário dos 

campos de concentração nazistas da Segunda Guerra Mundial. 

A intenção do projeto foi provocar o debate sobre como o espaço do Memorial estava 

sendo usado pelos visitantes na construção de suas memórias particulares, expostas em 

redes sociais pelos visitantes. Isso se entrelaça ao termo Erinnerungskultur, palavra 

germânica que traduz a cultura da memória, modo pelo qual a sociedade deve relembrar 

momentos históricos, tornando os aprendizados obtidos no passado, presentes na 

sociedade atual. 

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Interfaces Comunicacionais, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Graduado do Curso de Comunicação Institucional da UTFPR, e-mail: duspringc@gmail.com 
 
3 Graduada do Curso de Comunicação Institucional da UTFPR, e-mail: lfumaneri@yahoo.com.br 
 
4 Orientadora do trabalho. Doutora em Ciências da Comunicação (UFPR), professora do curso de Comunicação 
Organizacional da UTFPR, e-mail: anuschkalemos@utfpr.edu.br 
  
5 Disponível em: <http://yolocaust.de> Acesso em: 21/06/2017. 
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O projeto, que teve início no dia 18 de Janeiro de 2017, encerrou suas atividades no dia 

26 do mesmo mês, devido ao alto acesso e exposição exagerada de quem apareceu nas 

fotos manipuladas. A intenção, segundo o autor, foi atingida, com 2.5 milhões de 

acessos. Atualmente a página não possui mais as fotos manipuladas pelo artista, 

contando apenas com textos e informações do projeto. 

O nome Yolocaust é a junção do termo YOLO, acrônimo de You Only Live Once (Só se 

viver uma vez), e Holocaust (Holocausto), palavra que designa o genocídio durante a 

Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 à 1945. 

A atitude dos visitantes expostos nas fotografias se equiparam aos motivos de sucesso 

da implementação do próprio sistema de genocídio e perseguição aos judeus e outras 

minorias. Uma vez que, o distanciamento existente entre uma parcela da população e as 

vítimas, retira o peso da culpa e faz com que a noção de gravidade e contextualização se 

perca. Ideia defendida por Bauman (1998) em “Modernidade e Holocausto”: 

"O sucesso técnico-administrativo do Holocausto deveu-se em parte à hábil 
utilização de 'pílulas de entorpecimento moral' que a burocracia e a tecnologia 
modernas colocavam à disposição. Dentre elas destacavam-se a natural 
invisibilidade das relações causais num sistema complexo de interação e o 
'distanciamentos' dos resultados repugnantes ou moralmente repulsivos da ação 
ao ponto de torná-los invisíveis ao ator." (BAUMAN, 1998, p.46) 

Coincidentemente, o projeto surgiu no mesmo período no qual o político da direita 

conservadora, Björn Höcke, debateu sobre as ações da Alemanha, ao relembrar fatos do 

Holocausto6. Em suas palavras: "(Alemães) são as únicas pessoas no mundo que 

implementaram um monumento da vergonha no coração da sua capital", esse discurso 

auxiliou na defesa do projeto de Shapira, dando oportunidade para o artista trazer o 

debate para a esfera política. 

O site foi notícia em vários portais, como Huffington Post7, The Sun8, AJ+9 e o 

brasileiro, O Estadão10. Em todos, a postura do artista em evidenciar o mau uso do local 

                                                
6 AfD politician says Germany should stop atoning for Nazi crimes.Disponível em: 
<https://www.theguardian.com/world/2017/jan/18/afd-politician-says-germany-should-stop-atoning-for-nazi-crimes> 
Acesso em: 25/06/20. 
7 Disponível em: <http://www.huffpostbrasil.com/entry/yolocaust-holocaust-memorial-
selfie_us_588602a7e4b096b4a232e386> Acesso em: 28/06/2017 
8 Disponível em: <https://www.thesun.co.uk/living/2658468/artist-shahak-shapira-cleverly-shames-crass-
tourists-who-take-shallow-selfies-at-the-holocaust-memorial-in-berlin/> Acesso em: 28/06/2017 
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na produção das imagens turísticas foi defendida. Os fatores controversos e chocantes 

das imagens manipuladas, agregadas ao contexto jornalístico e sua publicação virtual, 

permitiu que o projeto e sua temática atingissem dimensões globais. 

 

Finalizado depois de aproximadamente uma semana de atividade, o projeto cumpriu 

com a discussão da problemática proposta. Shahak complementa “it's not their fault and 

it's not their responsibility, but what is their responsibility is what's going on right now 

in Germany11”, enfatizando a necessidade dos jovens entenderem a importância do 

Memorial, o contexto histórico ao qual ele está atrelado e o impacto e a leitura que as 

demais pessoas farão das fotos tiradas no local. 

 

As imagens manipuladas foram pegas sem autorização, contudo o site informa que as 

pessoas envolvidas nas fotografias puderam solicitar por meio do e-mail 

“undouche.me@yolocaust.de” (remetente traduzido livremente como: me desidiotalize), 

que as fotos fossem excluídas do site, mediante a um pedido de desculpas e a retirada 

das fotografias originais das redes sociais. 

 
Figura 1 – foto original e a manipulada para o projeto. 

                                                                                                                                          
9 Disponível em: <https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/889473294527512/> Acesso em: 
28/06/2017 
10 Disponível em: <http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,projeto-retrata-lado-sombrio-das-
selfies-no-memorial-do-holocausto,70001636011> Acesso em: 28/06/2017 
11 “Não é responsabilidade nem culpa deles, mas a responsabilidade é o que acontece agora na Alemanha” 
(Trad. Eduardo Spring Carmo) 
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No fim do projeto as 12 fotos publicadas tiveram retorno das pessoas que estavam nelas, 

todas demonstraram arrependimento e reflexão sobre a postura. O primeiro a ter a foto 

publicada (Figura 1) menciona que sua legenda original era "Jumping on dead Jews", 

traduzido para "Pulando em cima de judeus mortos", e que depois de ver a sua foto 

publicada no site Yolocaust, escreveu um e-mail para o dono da página,  sendo esse 

escolhido pelo artista para ser utilizado no encerramento do projeto: 

I have seen what kind of impact those words have and it's crazy and it's not 
what I wanted (…)  

The photo was meant for my friends as a joke. I am known to make out of line 
jokes, stupid jokes, sarcastic jokes. And they get it. If you knew me you would 
too. But when it gets shared, and comes to strangers who have no idea who I 
am, they just see someone disrespecting something important to someone else 
or them. (Anônimo)12 

Manter o posicionamento de diálogo com os envolvidos foi essencial para evitar 

desavenças e ainda ter material de feedback para o impacto direto do projeto. Esse 

conceito de diálogo é defendido por Freire (2008) e serve como exemplo para ambas as 

partes, em suas palavras "a auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens 

que não têm humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do povo."13  

O ato de dialogar com as pessoas das fotos manipuladas também é um exercício de 

entendimento de vários contextos, essa é defendida pelo cientista Cohen (2011), um dos 

maiores estudiosos no campo da empatia como questão genética: "empathy is like a 

universal solvent(…) and unlike religion, empathy cannot, by definition, oppress 

anyone."14  

É por meio da manipulação fotográfica, relacionado à prática de produção de imagens 

na atualidade em um marco histórico, que Shapira traz vinculado ao diálogo e a 

empatia, seu ponto de vista. Nas palavras do artista: “Berlin’s Holocaust memorial isn’t 

                                                
12 Eu vi o tipo de impacto que essas palavras têm, isso é loucura e não é o que eu queria (...) 
A foto era uma piada para os meus amigos. Eu sou conhecido por fazer piadinhas estúpidas e sarcásticas. E eles 
entendem isso. Se você me conhecesse, você também entenderia. Mas, quando isso é compartilhado com estranhos, 
que não sabem quem eu sou, eles veem alguém desrespeitando algo importante para outras pessoas ou para eles. 
(Trad. Lígia Fumaneri Rosa) 
Disponível em: <http://yolocaust.de> Acesso em: 21/06/2017. 
13 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2008, p.93. 
14 "A empatia é como um solvente universal (...) e diferente da religião, ela não pode, por definição, 
oprimir ninguém.” (Trad. Lígia Fumaneri Rosa) 
Disponível em: COHEN, Simon Baron. Zero Degrees of Empathy. Inglaterra: Penguim Books, 2011, p.51. 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 5 

there for the Jews, or even the victims – it’s a moral compass for future generations, to 

warn them precisely about people such as Björn Höcke” 

O artista ainda afirma que "Berlin’s Holocaust memorial isn’t there for the Jews, or 

even the victims – it’s a moral compass for future generations, to warn them precisely 

about people such as Björn Höcke15". Com essa motivação é possível trazer a 

problemática, vinculado ao diálogo e a empatia, seu ponto de vista, que explicitam a 

motivação em manipular as fotos. 

Contexto Histórico 

O Holocausto foi a perseguição e extermínio sistemático de aproximadamente 6 milhões 

de judeus em todas as regiões da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele é um 

exemplo do conceito de biopoder estudada por Foucault (1988), método de exclusão 

feito por ausência de aptidões ou divergências culturais e sociais. 

O homem ocidental aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie viva num 
mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, probabilidade de vida, 
saúde individual e coletiva, forças que se podem modificar, e um espaço em que 
se pode reparti-las de modo ótimo. Pela primeira vez na história, sem dúvida, o 
biológico reflete-se no político; o fato de viver não é mais esse sustentáculo 
inacessível que só emerge de tempos em tempos, no acaso da morte e de sua 
fatalidade: cai, em parte, no campo de controle do saber e de intervenção do 
poder. (FOUCAULT, 1988, p.134) 

O objeto de pesquisa promove a discussão sobre a importância em se reconhecer as 

consequências do biopoder na sociedade, o artista defende o Memorial como um 

ambiente de informação, aprendizado e reflexão. 

Compreender o conceito de biopoder é entender o impacto do Holocausto na construção 

social e política da sociedade moderna, e não somente da Alemanha. A construção e 

preservação de um monumento aberto ao público, se faz fundamental para o 

reconhecimento do biopoder exercido durante a Segunda Guerra Mundial. 

O contexto excludente do Holocausto é reafirmado pela socióloga Helen Fein (apud 

Bauman, 1998) como "totalmente determinado de uma concatenação específica de 

                                                
15 “O Memorial do Holocausto em Berlim, não está lá para os Judeus ou até para as vítimas, ele está lá 
como bússola moral para futuras gerações, para avisá-los precisamente sobre pessoas como Björn Höcke” 
(Trad. Lígia Fumaneri Rosa) 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 6 

fatores sociais e psicológicos" e continua sua linha de raciocínio, apresentando o evento 

que "levou a uma suspensão temporária do controle civilizatório em que normalmente é 

mantido o comportamento humano"16.  

A importância em se manter um espaço para visita pública serve como apoio para 

reconhecimento do impacto do biopoder exercido durante a guerra, portanto não 

devendo ser tratado como espaço de lazer, mas sim de informação e aprendizado.  

O Memorial teve sua idealização em agosto de 1988, com apoio popular de todos os 

cidadãos de Berlim por meio de discussões em jornais da época, tendo a sua abertura 

oficial ao público em Maio de 2005.17 O monumento, criado pelo arquiteto americano 

Peter Eisenman, é composto por 2.711 blocos de concreto em uma área de 19 mil 

metros quadrados e conta com um anexo subterrâneo, chamado “Local das 

Informações” (Ort der Information, em alemão), em que estão os nomes de todas as 

vítimas judias conhecidas do Holocausto.  

O local serve como ambiente de estudo e preservação da memória, portanto 

desumanizar o genocídio contra judeus e outras minorias em campos de concentração,  

valendo-se de indicadores sociais e econômicos, traz como consequência a falta de 

empatia pelo contexto histórico. Fato sociológico agregado ao poder e a supremacia sob 

outros povos. 

O projeto Yolocaust utiliza as novas formas de comunicação para viabilizar a discussão 

sobre as importâncias em se entender o contexto histórico da segunda guerra mundial e 

como o memorial está sendo interpretado de forma incorreta por alguns visitantes, esses 

utilizando como espaço turístico de lazer. 

“O que determina a possibilidade de ser moralmente afetado por fotos é a 
existência de uma consciência política apropriada. Sem uma visão política, as 
fotos do matadouro da história serão, muito provavelmente, experimentadas 
apenas como irreais ou como um choque emocional desorientador” (SONTAG, 
2004, p.29) 

 

 

                                                
16 BAUMAN, Modernidade e Holocausto. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p.22. 
17 Disponível em: <https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/the-memorial-to-the-murdered-jews-of-
europe/history.html>  Acesso em: 27/06/2017 
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Memórias Pessoais em Contraponto 

Ao analisarmos as fotos originais e as versões manipuladas do projeto, é possível 

distinguir duas memórias distintas: a primeira como lembrança pessoal, em que se 

assume a postura de turista, ignorando a motivação do Memorial e sua construção como 

espaço de reflexão e aprendizado, e a segunda, que retrata a discussão proposta por 

Shapira, essa tendo como motivação a ponderação a respeito do comportamento 

fotografado, com base no contexto histórico do local. 

Susan Sontag, nos anos 70, escreveu sobre a fotografia como memória turística e a sua 

importância como caráter social, segundo a pesquisadora “a fotografia tornou-se um dos 

principais expedientes para experimentar alguma coisa, para dar uma aparência de 

participação”18 

O caráter participativo e social das fotos está atrelado a cultura popular de registrar e 

aproveitar os momentos, fotografando todos as visitas turísticas e experiências vividas. 

Modo pelo qual o viajante pode preservar suas lembranças e se relacionar em seu grupo 

social, divulgando os locais para seus amigos e colegas. 

 “Os turistas, em sua maioria, sentem-se compelidos a pôr a câmera entre si 
mesmos e tudo de notável que encontram. (...) Isso dá forma à experiência: pare, 
tire uma foto e vá em frente.” (SONTAG, 2004, p.19) 

O mesmo pode ser observado na relação das novas gerações com a fotografia. 

Conforme apontado por Karen Pollock, chefe executiva do Holocaust Educational Trust 

em Londres, na Inglaterra, instituição que prepara professores e jovens para visitar o 

campo de concentração Auschwitz e outros memoriais relacionados ao Holocausto: 

"We talk with young people about the right way to be and act at a site of mass 
murder - how to behave, what to do with a camera. (...) but we would not want 
to chastise younger visitors for experiencing things in a different way to people 
of an earlier generation. The generation of today is one that experiences a great 
deal through the lens of a phone, and it's not about chastising, exposing, or 
humiliating them. We try to have challenging conversations about what they 
want from a picture in that setting.19” (Pollock, 2017, para BBC) 

                                                
18 SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p.19. 
19 “Nós falamos com os jovens sobre a melhor forma de agir em um local de genocídio - como se 
comportar, o que fazer com a câmera. (...) Mas, nós não queremos castigar os jovens visitantes por 
experimentarem as coisas de uma forma diferente das antigas gerações. A geração de hoje vive o mundo 
através das lentes de um telefone e por isso, não se trata de castigar, expor ou humilhar eles. Nós 
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Sontag (2004) defende a necessidade em reconhecer o sinificado do local a ser 

fotografado, como forma de compreender as consequências que a imagem tirada terá na 

sociedade atual: 

“Na época das primeiras fotos dos campos nazistas, nada havia de banal nessas 
imagens. Após trinta anos, talvez tenhamos chegado a um ponto de saturação. 
Nas últimas décadas, a fotografia ‘consciente’ fez, no mínimo, tanto para 
amortecer a consciência quanto fez para despertá-la” (SONTAG, 2004, p.31) 

Reconhecer a problemática, principalmente os fatores sociais, políticos e históricos das 

fotografias, é a provocação feita pela manipulação das fotos por Shapira, em Yolocaust. 

Leitura das Fotografias e o seu Impacto 

Na análise das fotografias utilizamos os conceitos de leitura de imagem aprensentadas 

por Flusser (1985), que as define como “resultado do esforço de se abstrair duas das 

quatro dimensões espaço-temporais, para que se conservem apenas as dimensões do 

plano.20” 

As fotos, quando expostas na internet, geram sentidos que não necessariamente 

correspondem com a realidade da situação, mas ainda provocam a discussão e a 

proposta do artista. 

A exploração implica uma expropriação do objeto, o que somente é 
possível quando relativizamos os conceitos de realidade e verdade. Por 
isso, a semiótica não se refere diretamente à realidade. Ela o prefere fazer 
por meio do signo e do texto. (IASBECK, 2006, p.194) 

                                                                                                                                          
tentamos, por meio da conversa, falar sobre o que eles esperam de uma fotografia nesse local”. 
(Trad. Lígia Fumaneri Rosa) 
20 FLUSSER, Vilém. Filosofia da Caixa Preta. São Paulo: Hucitec, 1985, p.7. 
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Figura 2 e 3 – impressões do site. 

A Figura 2 contém a impressão de duas fotos manipuladas, para mostrar a função de 

hover21 na hora da visualização pelo site. Esse acesso é da página no dia 25/01/2017, 

feito via WayBackMachine22 

Tal leitura, quando aplicada nas fotos, principalmente por meio da função hover, 

possibilita uma melhor visualização na transição da imagem original para a manipulada. 

Isso pode ser relacionado com as ideias de Flusser (1985) como um processo gerador de 

sentidos: 

“O fator decisivo no deciframento de imagens é tratar-se de planos. O 
significado da imagem encontra-se na superfície e pode ser captado por um 
golpe de vista. No entanto, tal método de deciframento produzirá apenas o 
significado superficial da imagem. Quem quiser ‘aprofundar’ o significado e 

                                                
21 Linguagem da programação que adiciona um elemento que modifica outro quando o mouse aponta para 
ele. Definição disponível em: <https://techterms.com/definition/hover> Acesso em: 27/06/2017 
22 Disponível em: <https://web.archive.org/web/20170125220453/https://yolocaust.de/> Acesso em: 
27/06/2017 
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restituir as dimensões abstraídas, deve permitir à sua vista vaguear pela 
superfície da imagem.” (FLUSSER, 1985, p.7) 

Quando se é colocado a imagem do holocausto junto com o local da foto, é possível 

notar uma dissociação no proposito da memória como situação apenas de lazer, para 

evitar situações como essa é necessário o reconhecimento o ambiente. 

“Ao vaguear pela superfície, o olhar vai estabelecendo relações temporais entre 
os elementos da imagem: um elemento é visto após o outro. O vaguear do olhar 
é circular: tende a voltar para contemplar elementos já vistos. Assim, o ‘antes’ 
se torna ‘depois’, e o ‘depois’ se torna ‘antes’. O tempo projetado pelo olhar 
sobre a imagem é o eterno retorno.” (FLUSSER, 1985, p.7) 

As duas imagens expostas juntas (original e manipulada) provocam o aprendizado por 

meio do exercício de observação, no qual é colocado o contexto histórico em 

contraponto ao ponto de vista turístico, de forma que a leitura original da fotografia 

ganha uma nova interpretação, “ao nos ensinar um novo código visual, as fotos 

modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos o 

direito de observar.23”  

A Figura 3, disponível no website do Yolocaust após o encerramento do projeto, contém 

informações, reações do público, comentários recibos pela plataforma online e o 

feedback dado a Shapira. 

Em uma carta aberta disponibilizada pelo artista, com o propósito de agradecer e 

elucidar de forma tão explícita quanto as imagens manipuladas, Shapira expõe a 

empatia do público que acompanhou o seu projeto, principalmente aos visitantes do 

Memorial do Holocausto e residentes da Alemanha. 

Com a plataforma encerrada, Shahak fez uma área de FAQ24, acrônimo da expressão 

inglesa Frequently Asked Questions, na qual respondia dúvidas do projeto e do 

posicionamento com o Memorial, a principal questionava o que era permitido ser feito 

durante a visita ao espaço, na qual teve a resposta “no historical event compares to the 

                                                
23 SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p.13. 
24 Disponível em: <https://web.archive.org/web/20170125220453/https://yolocaust.de/> Acesso em: 
27/06/2017 
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Holocaust. It's up to you how to behave at a memorial site that marks the death of 6 

million people.25”. 

“A natureza do sentimento, até de ofensa moral, que as pessoas podem 
manifestar em reação a fotos dos oprimidos, dos explorados, dos famintos e dos 
massacrados depende também do grau de familiaridade que tenham com essas 
imagens.” (SONTAG, 2004, p.29) 

 

Conclusões Finais 

Compreender o contexto histórico do local provoca novas reações sobre a foto original, 

que são evidenciadas nas fotos manipuladas do projeto. Esse tipo de leitura circular se 

dá com estudos da fotografia e reforça a importância dela para a interpretação do 

espaço. 

O projeto representa a questão ética sendo exposta ao julgamento de pessoas que não 

conhecem os envolvidos nas fotos, fazendo com que os autores percebam uma nova 

interpretação de suas fotos por meio de comentários daqueles que acompanharam o 

Yolocaust. 

Saber que todos as 12 publicações chegaram aos envolvidos provou o sucesso do 

projeto como divulgação online, e com o retorno deles para o artista, reforçou a ideia de 

que nenhum deles tinha a intenção de desmoralizar o Memorial, mas que por força de 

hábito das redes sociais, não puderam perceber o quanto isso fere a postura da expressão 

Erinnerungskultur e a leitura de espaço para fotografia. 
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