
Recurso 8 - Grupo 5 - Imagens falsas   
A utilização de imagens manipuladas nos Media é mais comum do que se imagina e ocorre por diferentes razões e em 
função de objetivos específicos, pelo que é necessário ter uma posição crítica na sua interpretação. Existem exemplos 
históricos de manipulação de imagens em fotojornalismo mas, hoje, a probabilidade de suceder aumentou significati-
vamente devido à existência  inúmeros programas informáticos que permitem alterar as imagens. É necessário conhe-
cer as técnicas de produção usadas, o contexto em que a imagem foi produzida e qual o seu objetivo, para poder com-
preender e detetar possíveis encenações criadas pelos Media.  
Analisem as imagens que se seguem e desenvolvam uma pesquisa no site Photo Tampering throughout history -  http://
pth.izitru.com/2015_01_03.html . Selecionem um conjunto de 10 imagens representativas de diferentes épocas que 
exemplifiquem diferentes objetivos da manipulação de imagens pelos Media. Justifiquem as escolhas, realçando as 
razões por que foram manipuladas e elaborem um comentário crítico.  Apresentem à turma o que estiveram a anali-
sar, o trabalho que desenvolveram e as conclusões que tiraram. 

Esse retrato quase icônico (na forma de uma litografia) do 
presidente dos EUA, Abraham Lincoln, é um composto da 
cabeça de Lincoln e do corpo do político do sul John Calhoun.  

Nesta foto adulterada, Adolf Hitler removeu Joseph 
Goebbels (o segundo da direita) da foto original.  

Para criar um retrato mais heroico de si mesmo, 
Benito Mussolini removeu o treinador de cavalos da 
fotografia original.  

Com o objetivo de 
divulgar os seus cursos 
a Universidade de 
Wisconsin, em Madi-
son, utilizou uma foto-
grafia, inserindo digi-
talmente um estudan-
te negro. 

Montagem de duas fotografias 
para "melhorar" a composição 
- soldado britânico em  Basra, 
no Iraque. 

A fotografia não é da Síria, as 
campas são falsas e os pais da 
criança estavam vivos.  
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