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Resumo: A fotografia promove uma objetividade que provoca a ilusão de uma réplica 

exata, que copia todas as propriedades do objeto retratado. Trata-se de uma analogia que 

está arraigada no comportamento social e que, por muitas vezes, engana. Este artigo 

trata do fake fotográfico, cada vez mais presente na imprensa, publicidade e redes 

sociais. E é neste cenário digital que, em segundos, pode-se alterar o sacralizado 

referente da foto. O presente trabalho propõe uma reflexão a respeito da credibilidade 

no suporte fotográfico, mesmo diante tantos fakes ao longo da história. Por meio dos 

estudos de Jacques Aumont, Charles Peirce, Roland Barthes, Philippe Dubois, verifica-

se que o fetichismo pela realidade conferida à fotografia torna-a instrumento de engodo. 

Esta pesquisa traz exemplos históricos no fotojornalismo e na propaganda dos regimes 

ditatoriais que servem de apoio a reflexão proposta. 

 

Palavras-chave: Fotografia/Fake/Falso/realidade 

 

Abstract: Photography promotes objectivity that causes illusion of an exact replica that 

copies all the properties of the object depicted. It is an analogy that is rooted in social 

behavior and that, often deceives. This article deals with the photographic fake, 

increasingly present in the media, advertising and social networks. And this digital 

scenario, in seconds, you can change the sacralized related photo. This paper proposes a 

reflection on the credibility of the photographic support, despite so many fakes 

throughout history. Through the studies of Jacques Aumont, Charles Peirce, Roland 

Barthes, Philippe Dubois, it turns out that reality fetishism related to picture becomes 

the instrument of deception. This research brings historical examples in photojournalism 

and advertising of dictatorial regimes which support the proposal reflection. 
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1 Introdução 

 

A semelhança da fotografia provoca uma ilusão de uma réplica exata, 

que copia todas as propriedades do objeto retrato. Essa imitação criou um hábito de 

analogia que está arraigado no comportamento social. Há muitos espectadores que 

consideram qualquer imagem do cinema documental, por exemplo, como um fragmento 
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do real. Fotógrafos ainda defendem suas obras como registros da realidade, sem 

mediação. E, assim, qualquer manifestação artística que não procura reproduzir os 

traços dos elementos é considerada pela maioria dos observadores como deturpação 

(AUMONT, 1990). É evidente que a objetividade da fotografia faz dela mais crível que 

a pintura, mas esse valor é herança, ao longo da história da arte, do desejo da ilusão 

representativa ideal. A necessidade de analogia faz da imagem fotográfica um perfeito 

instrumento para captar elementos da realidade visível de acordo com uma perspectiva 

ingênua de que essa captura fosse possível, o puro iconismo. Entretanto, o realismo 

deveria ser entendido não como analogia absoluta, mas consoante com o potencial 

simbólico da imagem. Uma figura é realista quando oferece informações pertinentes de 

acordo com o "sistema padrão" adotado em determinado período. Uma representação 

realista, a grosso modo, é uma questão de convenção. 

A produção de imagens buscou, durante muito tempo, por meio de 

avanços tecnológicos do daguerreótipo até as câmeras de celulares, uma conexão ideal 

entre signo e designado. Desde a antiguidade, teoricamente, a linha que distingue a 

imagem da coisa real é tênue. Povos primitivos consideravam a figura e seu objeto 

como o mesmo elemento, apenas se manifestavam de formas diversas, mas 

compartilhavam da mesma força de espírito. Talvez surgisse daí a crença nas imagens 

religiosas. 

A máquina fotográfica desde a sua invenção, levou adiante a ideia da 

"captura", seja do real "tal como ele é", seja por meio de uma perspectiva. A verdade é 

que a prática fotográfica com isso, se torna uma reprodução automática da realidade, um 

aperfeiçoamento para o propósito de mímese tão cobiçado na história da arte e para os 

que acreditam na analogia perfeita. E como é um recorte "automático", significa dizer 

que é dispensada a intervenção crítica do homem, como diria Bazin (1991). A foto seria 

um resultado natural, sem a intencionalidade ou estilização pessoal do operador. E é 

essa ideologia que se sobressai, tendo em vista que a pintura levou anos para adquirir 

sua legitimidade, enquanto a fotografia, desde sua criação até os dias de hoje, não sofre 

com críticas severas. 
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2. O Índice 

 

De fato, está na tradição fotográfica o efeito de verdade, mesmo diante de 

diferentes abordagens sobre o aparato, operador ou referente. Arlindo Machado (1984) 

dá o exemplo de antropólogos que fazem uso da fotografia para registrar a vida de 

certas comunidades, "crentes de que a câmera favorece uma abordagem do primitivo 

muito mais imparcial e isenta". Na verdade, há diversas características desse processo 

que já intervêm no comportamento de quem está diante das câmeras. Essa polêmica é 

muito comum no cinema documental, mais precisamente no denominado cinema direto. 

Dito como o formato imparcial, no documentário, ao passo que o cinegrafista enquadra 

e dá um close em determinado movimento do objeto, ele está escolhendo e julgando os 

mais importantes. O tipo de lente utilizado, também é uma maneira de intromissão, por 

exemplo. O que acontece, tratando-se, principalmente, de imagem documental
3
, é que se 

propaga a ideia de filmar "tal como o objeto é". Contudo, deveria ser capturar "um 

aspecto do mundo tão normal quanto possível, visto por um olho inocente" 

(GOODMAN apud AUMONT, 1990, p.202).  

Faz-se necessário ao espectador deixar de lado essa postura ingênua, 

distanciar-se, promover uma reflexão para entender a foto não como algo automático, 

sem presença e intenção do operador. Na verdade, a fotografia é um produto 

deliberadamente pensado, desde o tipo de lente até o filtro, enquadramento, ângulo, 

tema, etc. Embora seja uma linguagem bastante comum, tecnologicamente 

desenvolvida, a imagem fotográfica não é uma fatia da realidade. Esta é e sempre será 

mediada. Com efeito o real é modificado, recriado, reciclado não só nos meios 

fotográficos e cinematográficos. E a simulação paródica está inserida nessa construção 

do real. 

Por outro lado, há sempre a questão tão discutida do índice.  

 

Enquanto uma pintura, mesmo quando se equipara aos padrões fotográficos 

de semelhança, nunca é mais do que manifestação de uma interpretação, uma 

foto nunca é menos do que o registro de uma emanação (ondas de luz 
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refletidas pelos objetos) - um vestígio material do seu tema, de um modo que 

nenhuma pintura pode ser (SONTAG, 2004, p.170).  

 

Apesar de o ato fotográfico ser mais difundido como reprodução da 

realidade, também é defendido como um vestígio, uma marca, indicação de que aquilo 

fotografado existe ou existiu. A teoria de Charles Sanders Peirce (DUBOIS, 1994) 

aponta a fotografia como índice, ou seja, possui uma conexão física por conta do seu 

processo, que compreende a exposição de luz sobre as chapas de sais de prata. De certo 

modo, Peirce defende que um retrato, por exemplo, carrega consigo um pouco da 

natureza. Vale abrir parêntese para os que não compartilham a ideia de que a fotografia 

é o elemento mais indicial das artes visuais. O artista e teórico Joan Fontcuberta (2001) 

afirma que a classificação de Peirce é excessiva e superficial, tendo em vista que, 

através do procedimento de produção, pode-se indicar outros fenômenos artísticos que 

se manifestam como índice, assim ou mais que a fotografia. Ele dá o exemplo de um 

desenho qualquer feito com a fricção de um objeto sujo de pó de grafite com papel - "O 

traço seria uma unidade linguística cuja articulação nos permitirá criar estruturas de 

ordem muito mais complexa mas que carecia de intenção de representação por si só." 

(FONTCUBERTA, 2001, p.80). O que Fontcuberta ignora é que, mesmo tendo o 

processo quase a mesma intensidade de conexão física com a natureza, a fotografia 

fornece traços mais semelhantes com o objeto imitado que a xilografia. 

Por outro lado, há outros teóricos (Dubois, Metz) que afirmam ser a foto 

um índice além do vínculo químico. Defendem que ela possui um  a continuidade física 

e indica a existência atemporal do seu referente - a fotografia carrega o referente e 

também o contexto histórico do período em que foi retratada. Assim como a pintura, a 

prática da fotografia oferece dados do comportamento de uma cultura de outra época. 

Vários estudos de moda são feitos por meio da análise fotográfica do passado.  

Roland Barthes escreveu um livro, A câmara clara (1984), em que busca 

a "essência" da fotografia por meio da análise de vários retratos do seu tempo ou mesmo 

do passado. Barthes destaca a presença de um referente que impregna a fotografia. 

Explica que os raios luminosos rebatidos do objeto são revelados na película. “A foto é 

literalmente uma emanação do referente" (BARTHES, 1980,p.121). Acrescenta que a 
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essência da fotografia está no noema "isso foi", que toda foto possui um referente e é a 

prova de que este, realmente, existiu. 

 

[...] na fotografia jamais posso negar que a coisa esteve lá. Há dupla posição 

conjunta: de realidade e de passado. E já que essa coerção, só existe para ela, 

devemos tê-la, por redução, como a própria essência, o noema da Fotografia. 

(BARTHES, 1980,p.115). 

 

Barthes, como diria Dubois (1994, p.49), cai na armadilha tentadora do 

culto da referência pela referência, não admitindo um referente metafórico, que muitas 

vezes não foi  nem precisa ser fotografado para compor uma fotografia. Com tantos 

avanços tecnológicos, a tal representação do referente, verificada pela caracterização do 

índice por meio da conexão química, é polemizada com a criação dessa realidade. As 

simulações estão mais presentes nas manifestações midiáticas a cada dia. Assim, a 

questão do referente, como algo que existiu, "esteve lá", pode ser questionada. 

Martin Lefebvre, atento às possíveis críticas à fotografia como índice, 

discorre sobre o equívoco de certas abordagens sobre a semiótica peirceana que descarta 

o valor indicial da produção digital de imagens. Lefebvre (2007) contesta, definindo 

dois tipos de índices: índice direto e índice indireto.
4
 O índice direto manifesta-se, ao 

passo que o objeto se mostra como “causa eficiente” do signo. Por exemplo: a dilatação 

do mercúrio por força do calor exercido sobre eles. No índice indireto, a causa é 

denominada como “formal”. O objeto é apresentado indiretamente através da “causa 

eficiente”. Um exemplo no cinema, encontra-se no trabalho produzido pelo canal de 

televisão Discovery Channel chamado Vôo 1907 (Alan Tomlinson,2007), a respeito de 

um desastre aéreo ocorrido no Brasil. Uma das cenas do filme foi construída 

virtualmente através da modelagem em 3d. A sequência é resultado da mediação do 

operador digital, o qual reconstituiu o cenário (como um pintor a uma pintura). Dessa 

forma, o objeto (a cena) manifesta-se através de uma “causa eficiente”, ou seja, 

indiretamente. A dúvida quanto ao caráter de índice dessas imagens é provida de sua 

                                                 

4
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ser encontrada em Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 8. 369, n.23 (Cambridge: Harvard 

University Press, 1931-1935) 
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existência como fato real. Lefebvre, baseado na teoria de Peirce, explica que a 

fotografia, por si só, implica uma direta ou genuína relação existencial com o objeto 

original. 

Goodman (1976) também defende o referente por meio de uma simples 

distinção em que denomina as imagens inexistentes no mundo real como fictions; por 

exemplo, a figura de um unicórnio. As imagens fictions possuem referente, mas o 

processo não envolve a representação diante da presença desse referente. Sabe-se que o 

unicórnio é um cavalo com único chifre. Então, mesmo sem ter o referente para ser 

representado em sua presença, a imagem do animal pode ser realizada por meio de 

referentes secundários. Em outro caso, "uma figura pode denotar um homem para 

representá-lo, mas não precisa denotar nada para ser representação de um homem" 

(GOODMAN, 1976, p.24). Desse modo, um homem que nunca existiu, por meio de 

traços já convencionados como os de um humano do sexo masculino, representa um 

homem. Sendo assim, uma escultura de bailarina pode ser apenas uma obra que exibe 

uma bailarina, indefinida, não específica como personagem, mas tem como referente a 

figura de mulheres bailarinas existentes. Ainda assim, dentro da possibilidade da 

pintura, pode-se dizer que o cubismo seria um forma de metaforizar a imagem. De certo 

modo (ignorando as possibilidades de manipulação), pode até ser que não haja 

“fotografia sem que um referente pose diante da câmera para refletir para a lente os 

raios de luz que incidem sobre ele" (MACHADO, 1984, p.158), e, como presumia 

Barthes, "a presença do objeto fotografado nunca é metafórica" (MACHADO, 1984, 

p.158). Entretanto, com os avanços tecnológicos, as simulações fotográficas oferecem 

as mesmas expectativas da pintura, como de uma paisagem ou monstro, ou seja, 

referentes não reais no mundo natural, originados do imaginário. Há casos interessantes 

de manipulação fotográfica que têm como referente um evento que não aconteceu, mas 

com pessoas (referentes secundários) reais. Como é o caso da propaganda da marca de 

roupas Benetton.  
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3. Manipulações 

 

3.1 Publicidade e regimes autoritários 

 

Depois de onze anos sem fazer grandes campanhas, a empresa Benetton 

optou por uma estratégia pouco comum nos meios publicitários, mas recorrente da 

marca, que é a polêmica. Para chamar atenção do público mais jovem, criou situações 

(simulações) em que líderes mundiais se beijam na boca: Barack Obama beija Hugo 

Chávez e o presidente chinês Hu Jintao; o premiê israelense Binyamin Netanyahu beija 

o  líder palestino Mahmoud Abbas; o papa Bento XVI beija o egípicio Ahmed el Tayeb. 

Desconsiderando todo o choque causado com beijos de autoridades, algumas inimigas, 

observa-se que a manipulação teve seu uso como uma forma de propaganda. O fato, 

como referente, não existiu, mas as pessoas da narrativa ficcional estão inseridas na 

realidade. A chamada do anúncio, distribuído primeiramente nas redes sociais, era : 

"Unhate", que significa "não ódio". Ao exibir líderes aos beijos, a mensagem foi bem 

clara e a simulação, eficaz. 

 

Figura 1: À esquerda imagem exibindo o líder americano, Barack Obama, beijando o venezuelano, Hugo 

Chávez. À direita, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, beija Nicolas Sarkozy, da França. 

    
 

Retomando a Idade Média, no Império Romano, aqueles considerados, 

politicamente, traidores, tinham as suas imagens apagadas das esculturas e 

monumentos. Essa punição era denominada de damnatio memoriae. Em outras palavras, 

eles eram eliminados da memória histórica e social. De igual forma, os regimes 

autoritários como os dos bolcheviques, Mao Tse Tung, Hitler faziam com seus 

oponentes. Ao longo da história há exemplos, recentemente revelados, de manipulações 

fotográficas reproduzidas como propaganda de seus regimes.  
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A política da "cultura da personalidade" fazia do líder uma celebridade, 

e, dessa forma, não havia o interesse de colocá-lo junto a outras pessoas com menos 

respaldo ou com pensamentos doutrinários opostos. Assim, as imagens eram alteradas 

de acordo com os objetivos políticos. Companheiros, em outro tempo ao se tornarem 

desafetos tinham suas imagens apagadas e até perderam a vida. 

Na década de 1920, o Partido Comunista Russo, com o propósito de fazer 

propaganda de seus ideais, fez uso da imagem de Lenin em fachadas, selos, cartões 

postais e pôsteres. Embora o próprio Lenin (JAUBERT, 1989) não estimulasse essa 

idolatria, motivo pelo qual, a partir de sua morte, a exploração da sua imagem foi bem 

maior, transformando-o em mito. Entretanto, a figura estava sendo cultivada como o 

único grande líder da revolução. Esse processo de sacralização não permitia a exibição 

de Lenin com outros menos importantes ou que perderam o interesse pelos ideais do 

partido. Como é o caso desta foto (Figura 2), realizada durante o Segundo Congresso 

Internacional Comunista, em julho de 1920. Vários partidários e participantes do evento 

se juntam a Lenin para o registro. Ao longo dos anos, esta imagem foi modificada várias 

vezes. 

 

Figura 2: Foto original de Viktor Bulla, 1920, em Petrograd. 
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Primeiramente, a foto (Figura 2) limitou-se a Lenin e Gorky (escritor), 

porque, alguns dos demais, como a irmã de Lenin, foram assassinados durante o período 

stalinista. Posteriormente, foram feitos retoques. Percebe-se (Figura 3) a intervenção  

dos degraus cobertos de tinta, os sapatos tirados da grama e pintados, o dedo da mão, 

que estava à amostra, é escondido no bolso.   

 Leon Trotsky, um dos fundadores do Exército Vermelho, após a morte 

de Lenin se tornou o principal adversário de Stalin no comando do Partido Comunista 

da União Soviética e, consequentemente, decidiu por exílio. No decorrer dos anos, teve 

sua imagem retirada de qualquer foto que acompanhasse Lenin. No exemplo destacado 

(Figura 4), Lenin discursa, motivando as tropas do Exército Vermelho para combater os 

soldados poloneses. A foto, ícone da cultura revolucionária (JAUBERT, 1989), 

permanece ainda em pôsteres, capas de livros, selos, estátuas, mosaicos, etc. Dois 

disparos foram feitos (segundos os separam) e um detalhe os difere: as imagens de 

Trotsky e de outro homem foram retiradas da fotografia. 

A técnica de manipulação fotográfica, nos estúdios de antigamente, era 

simples e assemelhava-se às utilizadas nas restaurações das telas. Normalmente, são 

Figura 3: 

 A fotografia 

foi recortada 

por volta de 

1930. Foi 

exibida desta 

forma no Grand 

Palais, Paris, 

1970. 

Figura 4: 

Fotografia 

retocada e 

exposta nos 

trabalhos de 

Maxim Gorky, 

Moscou, 1979. 
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feitos recortes, colagens, retoques com grafite e tintas. Novas imagens são processadas 

para compor as emendas, remendos e para sobrepor alguma figura indesejada. Esse 

trabalho está mais para colagem, porque adiciona ou subtrai elementos, mas não 

rearranja fotos para compor em nova imagem como uma montagem fotográfica: 

fotomontagem. 

 

Figura 4: 05 de maio, Moscou, Lenin discursa para tropas do exército vermelho. Duas fotografias foram 

disparadas consecutivamente, o que certifica a manipulação. 

 

Outro exemplo radical de manipulação fotográfica utilizada para fins 

políticos ocorreu em 1922, durante um encontro de Stalin com Lenin. Em 1921, Lenin 

estava doente e foi procurar repouso na casa de sua irmã. Stalin, então, foi fazer-lhe uma 

visita. Na fotografia original (Figura 5), os dois mostram-se sentados, posados de forma 

semelhante. Anos depois, sob o regime de Stalin, outra versão surgiu. Lenin aparece 

quase deitado (Figura 6) na cadeira como se estivesse moribundo, e Stalin ao seu lado, 

de forma descontraída, para sugerir a ideia de superioridade pela sua forma física 

saudável. Esse contraste de forte vs frágil denota uma relação de pai e filho. E, assim, 

considerando que Lenin já era um grande mito na Rússia, Stalin passa a propor sua 

figura como sucessora de todas as realizações. 
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Figura 5: Foto de Maria Ulianova, irmã de Lenin, no ano de 1992, em Gorky. 

 

 

  

 

 

 

Ao contrário do que mostra a foto, Lenin era contra Stalin se tornar o 

Secretário-Geral: "Camarada Stalin, se tornando o Secretário-Geral, terá concentrado 

em suas mãos grande poder que acredito não será utilizado com sabedoria" (JAUBERT, 

1989). 

 

Figura 6: Foto composição de 1938. 

 

Após se tornar Secretário-Geral, Stalin perseguia os que, de alguma 

forma, manifestavam oposição às suas atitudes ou ideias, mesmo aqueles que outrora 

estavam ao seu lado. O tirano é acusado de mandar matar até os mais próximos, como 

sua mulher e irmão.  Essas pessoas eram eliminadas e esquecidas da vida política e da 

história, porque também havia perseguição às imagens dos considerados traidores.  
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A prática do culto à personalidade, como forma de preservar o líder, foi 

um modelo logo difundido entre os regimes totalitários do mundo inteiro. Fotografias 

eram manipuladas em vários governos de ditadores, comprovando o Fake na história. 

Hitler ordenava censura a todo material fotográfico que o exibiam em 

momentos de descontração (Figura 7), mas também tinha suas fotografias modificadas 

de acordo com o interesse político e como forma de evitar constrangimentos; assim, 

alterar qualquer aspecto na construção de um mito. No ano de 1937, Hitler é retratado 

em um jardim de Berlim acompanhado da atriz e cineasta oficial do regime, Leni 

Riefenstahl, do ministro da propaganda, Joseph Goebbels, entre outros. Anos depois foi 

encontrada uma cópia da fotografia em que  Goebbels tinha sido apagado (Figura 8). O 

motivo (JAUBERT, 1989), acredita-se, foi o possível envolvimento do ministro com a 

atriz, em anos anteriores considerados, na imprensa alemã, a noiva do Fuhrer.  

 

Figura 7: Foto datada de 1925 

 
 

Figura 8: Berlim, 1937 - Versões alterada e original, da esquerda para direita. 
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Na Itália, Mussolini, antes mesmo de Stalin ou Hitler, fundou um 

instituto para produzir filmes e fotografias a favor do seu regime totalitário. A 

propaganda, além de utilizar o cinema, fazia uso dos artifícios de pós-produção do 

estúdio fotográfico para remodelar imagens, com o objetivo de fazê-las despertar mais 

interesse do público ou mascarar qualquer evento ou pessoa indesejada. Como o caso de 

Carlos Franqui, em Cuba, um dos principais ativistas da revolução da década de 1960. 

Mas rompeu com o partido porque se manifestou contra a ocupação da Tchecoslováquia 

por parte da USSR. Ao contrário, Fidel Castro apoiou a invasão, e logo Franqui tornou-

se um dos maiores críticos de Castro ao longo dos anos, resultando, obviamente, na 

censura à exposição de sua imagem, principalmente durante a sua participação na 

revolução ao lado de Fidel.  

 

Figura 9: À esquerda Franqui aparece na fotografia de 1962, em Cuba. À direita, Franqui foi apagado 

numa montagem de 1973. 

  
 

Após governar a Républica da China por quase cinquenta anos, Mao Tse-

tung, possivelmente, foi o líder que mais fez uso da fotografia e das possibilidades desta 

como forma de incentivo à idolatria de sua imagem. O culto da personalidade realizou-

se através de reprodução maciça da figura de Mao, a isolação de sua imagem, a remoção 

dos rivais, a reposição de sua figura em cenas atuais e até a invenção de situações ou 

cenários que preenchem livros, telas, enormes painéis dos museus chineses. A 

intervenção fora tão praticada na China, durante o governo de Mao, que, anos após, as 

fotografias continuam em constante mutação. Ao contrário da antiga União Soviética, 

na China os renegados e eliminados das fotos, por vezes, têm sua imagem recolocada. A 

atividade de iconografia chinesa foi tão difundida que perdeu o controle e podem-se 

encontrar inúmeras versões de uma mesma imagem. Aparentemente, o fetiche pela 
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objetividade fotográfica, a suposta capacidade de absorver a realidade foram aspectos 

ignorados pelos chineses. Tendo em vista que a fotografia não perdia o seu prestígio, 

porque nela se inseria a imagem de um líder. 

Liu Shaoqi, um membro do Comitê Central, em 1959 sucedeu a 

presidência de Mao. No entanto, em 1968, foi deposto e durante a Revolução Chinesa 

tornou-se uma das principais vítimas da censura e tortura do regime. Teve sua imagem 

(Figura 10) apagada, como na foto abaixo, por meio de um retoque grosseiro. 

 

Figura 10: Esquerda- foto publicada na revista La chine, 1977. Direita- foto com Shaoqi ao fundo, 

publicada na revista La chine, 1981. 

 
 

Entre vários exemplos, um grupo de seguidores das ideias de Mao foi 

considerado traidor do regime posterior à morte do líder. Esse grupo denominou-se 

Camarilha dos Quatro (Figura 11). Quatro políticos e teóricos, incluindo-se a ex-

mulher de Mao, tiveram suas imagens eliminadas dos livros, pôsteres e quadros. Mao 

Tse-tung faleceu em setembro de 1976, e houve uma grande cerimônia em sua 

homenagem. As fotos oficiais distribuídas à imprensa do mundo inteiro foram retocadas 

com o objetivo de apagar a presença da "gangue dos quatro". Os quatro tiveram sua 

imagem retirada como uma forma de demonstração de controle do regime atual. 

 

Figura 11: Foto registra cerimônia em memória a Mao. Na imagem acima, os Camarilha dos Quatro 

fazem parte dos líderes no palco. Na versão, logo abaixo, suas imagens são retiradas. 
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3.2 Tecnologia Digital 

 

Verifica-se que o fetichismo pela realidade conferida à fotografia torna-a 

instrumento de manipulação. E, na era digital com o contínuo avanço técnico, 

computadores sofisticados e programas como o photoshop, qualquer jornalista ou 

fotógrafo, em segundos, pode mudar o sacralizado referente da foto. Os softwares não 

só recortam ou retocam, eles criam elementos baseados na realidade. Coletam 

informações de textura, cores, sombras de seres naturais e oferecem ferramentas que 

permitem a recriação. Essas possibilidades são difundidas com a mesma rapidez em que 

são desenvolvidas. Com a internet, que penetra em todos os domínios da vida social e 

transforma-os, surge uma nova configuração - a sociedade em rede - e, dessa forma, as 

mudanças e nuances nos processos de criação vão-se propagando muito rápido. Os 

profissionais estão aptos cada vez mais a intervenções no material fotografado e, ao 

mesmo tempo, mais dependentes dessa mesma tecnologia digital. A prática de 

manipulação na imprensa ou mesmo na política não ficou no passado. Dois casos 

interessantes do uso da intervenção deliberada na imprensa chamou a atenção. No ano 

de 2010, durante encontro para tratar do acordo de paz entre israelitas e palestinos, foi 

fotografado (Figura 12) um grupo de autoridades caminhando sobre um tapete 
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vermelho, liderados pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Porém, o 

jornal egípcio Al-Ahram decidiu reposicionar a ordem dos chefes de governo, 

especificamente um que estava no final da fila. Na foto original, o presidente do Egito, 

Hosni Mubarak, está ao fundo, mas na publicação do Al-Ahram ele é colocado à frente 

de todos, como se fosse o líder mais importante dos que estavam ali. Esse fato ocorreu 

antes de Mubarak renunciar ao cargo depois de 30 anos, por pressões da população. Na 

verdade, assim como na antiga União Soviética, o Egito, nos últimos 50 anos, não 

usufrui de uma democracia. O regime é autoritário e, por conseguinte, utiliza o controle 

da mídia para promover o seu chefe de Estado. 

 

Figura 12: Foto original acima e foto alterada pelo jornal egípcio abaixo, setembro de 2010. 

 
 

Outro caso interessante aconteceu em 2011 (Figura 13), nos Estados 

Unidos, quando o presidente americano Barack Obama, a secretária de Estado, Hilary 

Clinton, e outros assessores foram fotografados enquanto assistiam, na íntegra, à famosa 

operação que resultou no assassinato de Osama Bin Laden. Entretanto, um jornal 

ortodoxo judeu, chamado Hasidic, publicou a foto sem a imagem de Clinton e de outra 

mulher que se encontrava ao fundo. Como a foto foi divulgada amplamente pela 
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importância do fato, a manipulação virou manchete nos principais jornais e portais do 

mundo. O jornal, em sua defesa, fez um pronunciamento que dizia que por conta de suas 

"leis de modéstia"
5
,  não era permitido publicar fotos de mulheres.  

 

Figura 13: À esquerda foto manipulada. À direita, imagem divulgada pelo Governo americano. 

 
  

 

Considerações finais 

 

Observa-se então, que o legado de veracidade depositado na fotografia 

acabou por intervir, exatamente, no seu processo de produção. Visando enganar ou 

simplesmente provocar uma reflexão quanto ao teor analógico, cada vez mais se torna 

comum encontrar manipulações.  

Um bom exemplo é o trabalho do artista Joan Fontcuberta que por meio 

da ironia de suas fotografias, tenta polemi ar o assunto em exposiç es que simulam o 

processo fotogr fico como a exibição Fauna Secreta, que apresenta fotos inéditas 

 manipuladas  de animais descon ecidos pela ci ncia como um macaco com c ifre de 

unic rnio e asas de coruja. O fot grafo ironi a a credibilidade fotogr fica, expondo 

                                                 

5
 Matéria do portal Foxnews.com Disponível em:<http://www.foxnews.com/politics/2011/05/09/hassidic-

newspaper-edits-clinton-iconic-situation-room-photo/> Acesso 12 de jun. 2012. 
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simulaç es complexas, em cen rios cient ficos que fa em o conte do subverter o 

formato.  le utili a a par dia como cr tica ir nica ao revelar fotos de referentes que não 

existem de forma palp vel. O confronto fa -se e as simulaç es, assim como as 

falsificaç es, estão situadas de forma importante e necess ria na  ist ria do  omem.  

Por outro lado, diante de um cenário de jornalismo imediato, aquele que 

noticiar mais rápido tem mais acessos na rede de computadores, o conteúdo nem sempre 

é apurado de forma responsável. Sendo assim, tornou-se corriqueiro, matérias de portais 

de notícias que não trazem os fatos corretamente. A partir desse ponto, os oportunista de 

má fé, aproveitam a falha e fabricam os fatos por meio de fotos manipuladas que são 

dispersas rapidamente, de acordo com o seu teor polêmico.  

Por conseguinte, o novo comportamento humano de se relacionar a todo 

instante através das tecnologias mobile possibilita ainda mais que uma imagem montada 

seja apreendida como algo verdadeiro. Esses memes propagados pelas redes sociais 

estão situados no mais atual estágio da produção fake  do homem.  

O fato é que, assim como o desenvolvimento da técnica fotográfica, a sua 

popularização, a sua evolução para era digital, a manipulação é praticada paralelamente 

e também apresenta seu avanço ao longo da história, seja no plano da expressão ou 

conteúdo. 
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