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Resumo 
 

A hibridação das lógicas da fotografia tradicional com as da imagem digital tem se tornado 
cada vez mais presente na produção fotográfica atual e em algumas áreas como a do 
jornalismo isso tem reacendido antigas discussões sobre o lugar privilegiado que a 
fotografia tem ocupado como representante fidedigno e confiável dos acontecimentos do 
mundo. O caso da demissão do fotógrafo Brian Walsky, em abril de 2009, quando sua 
fotografia publicada na capa no Los Angeles Times se revelou uma composição de duas 
imagens obtidas em momentos distintos é um exemplo disso. A partir do caso de Walsky, 
buscamos no presente artigo fazer uma reflexão sobre a relação entre a fotografia e o 
tempo. Para tanto fazemos um percurso histórico explorando casos distintos de 
incorporação/produção do tempo pela fotografia, usando como referencial teórico textos de 
Arlindo Machado, Regis Durand, Antônio Fatorelli, Philippe Dubois, Henri Bergson entre 
outros.  
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Introdução 

O surgimento da fotografia representa um marco importante na história das 

sucessivas máquinas que vieram se interpor entre o homem e o mundo na produção de 

imagens, de representações e sistemas simbólicos. A fotografia é herdeira da câmera 

obscura, que com seu modelo perspectivista de conceber e fabricar imagens vinha servindo 

desde a Renascença como um recurso para auxiliar pintores e desenhistas a copiar o real. 

Mas a ela, a fotografia vem acrescentar um novo grau de automatização já que a imagem 

que se projetava no interior daquele dispositivo, e que precisava ser traçada manualmente 

pelo artista, era agora inscrita automaticamente sobre um suporte sensível à luz. 

A partir da fotografia, e a cada nova técnica de criação de imagens técnicas que a 

sucedem, novas discussões se colocam - ou antigas se revigoram - sobre o lugar do sujeito 
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neste processo. De quando em quando, voltamos a temer seu completo apagamento diante 

dos poderes da máquina.  

A origem maquínica da imagem fotográfica, poderíamos dizer, é um dos alicerces 

onde se sustenta credibilidade e a aura de objetividade que a envolvem. Não foram raros os 

discursos que a enalteceram ou detrataram justamente por este aspecto. Em um caso ou em 

outro, para o bem ou para o mal, a máquina seria aquilo que libertaria/protegeria a imagem 

das distorções interpretativas inerentes ao ser humano; da subjetividade do seu autor. Com 

ela, é como se a natureza desenhasse a si própria.  

Se a formação e o registro propriamente ditos da imagem ficam, de fato, a cargo do 

dispositivo, com sua lógica e sua ciência, o sujeito se interpõe nesse processo negociando 

com estas lógicas, fazendo escolhas. Como coloca Frizot (2009, p. 54): “el operador no se 

dedica exclusivamente a echar a andar una operación que involucra las leyes de la física. 

No es neutro: está sujeto a sus proprios deseos, intenciones, previsiones, distracciones e 

ignorancias”. 

Além disso, ainda que tenha na máquina seu dispositivo central e definidor, o 

processo de (re)produção do real na fotografia se estende para antes e depois da captura 

maquínica propriamente dita. O processo não se completa na captura. O que a precede e 

sucede também é parte da construção da fotografia. O sujeito pode agir, e não raro age, 

sobre o próprio real, ou sobre a imagem já capturadas.  

Roland Barthes, em A Mensagem Fotográfica (1990), chamava a atenção para o fato 

de que a trucagem, a pose e os objetos eram alguns dos procedimentos capazes de elevar a 

fotografia de um nível meramente denotativo, em direção ao nível das conotações. Através 

destes procedimentos, que segundo ele não eram específicos da fotografia, (Barthes julgava 

necessário separá-los dos outros três: fotogenia, esteticismo, sintaxe), a conotação, seria 

produzida por uma modificação do próprio real, da mensagem denotada. Mais do que isso, 

se beneficiariam do seu “prestígio”. 

Seja para agregar sentido ou produzir conotações, seja para simplesmente contornar 

limitações técnicas, a pose assim como a disposição de objetos diante da câmera são 

procedimentos bastante corriqueiros no processo fotográfico – mais corriqueiros do que 

costumamos lembrar ou reconhecer. A reputação de “retrato fiel da realidade” que ao longo 

dos anos se consolidou em torno da fotografia, acaba muitas vezes por turvar nossa visão, 
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dificultando o reconhecimento da enorme dimensão de encenação contida na imagem 

fotográfica.  

Com o surgimento das tecnologias digitais e a sua crescente aplicação ao fazer 

fotográfico, os processos de pós-produção ganham um espaço cada vez mais significativo 

na construção da imagem. Se no processamento e na manipulação da fotografia analógica a 

materialidade do suporte impunha sempre certa resistência aos vôos criativos do fotógrafo, 

com a digitalização da fotografia o suporte se desmaterializa e as possibilidades de 

intervenção sobre a imagem capturada na câmera fotográfica se potencializam. Na imagem 

digital, salienta Dubois (2004), a maquinaria que se introduz é extrema e é o próprio Real 

que se torna maquínico. 

Isto produz uma transformação fundamental no estatuto desta 
“realidade”, entidade intrínseca que a câmera escura do pintor captava, 
que a química fotográfica inscrevia e que o cinema e a televisão podiam, 
em seguida, projetar ou transmitir. Não há mais necessidade destes 
instrumentos de captação e reprodução, pois de agora em diante o próprio 
objeto a se “representar” pertence à ordem das máquinas. Ele é gerado 
pelo programa de computador, e não existe fora dele. É o programa que o 
cria, forja e modela a seu gosto (2004, p. 47) 

 

É a hibridação das lógicas da fotografia tradicional com as lógicas da imagem digital 

que informam, cada vez mais, uma parcela considerável da produção fotográfica atual, o 

que tem provocado uma desestabilização do lugar privilegiado que a fotografia vinha 

tradicionalmente ocupando enquanto representante fidedigno e confiável dos 

acontecimentos em campos como o jornalismo, por exemplo. 

O caso da demissão do fotógrafo Brian Walsky do jornal Los Angeles Times em 

abril de 2009 é significativo neste sentido. Walsky foi afastado de sua função após a 

descoberta de que uma de suas fotografias, que dias antes havia ganhado a primeira página 

do jornal, era na verdade uma composição de duas imagens distintas. 
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Figura 1: Brian Walski 

 
Fonte: http://www.nytimes.com/2006/08/14/technology/14photoshop.html?_r=0 

 

A manipulação da fotografia, cabe lembrar, não é algo novo; não se inaugura com a 

digitalização da fotografia e a incorporação do computador aos seus processos de 

construção. Temos na história da fotografia casos famosos de apagamento de personagens 

ou objetos indesejados ou da combinação de imagens para forjar acontecimentos e relações 

inexistentes3. 

O que a fotografia digital e o computador acrescentam para essas práticas é a 

facilidade e a rapidez, possibilitando que eles deixem de ser práticas marginais em algumas 

áreas de aplicação da fotografia como a publicidade, por exemplo. Antes casos 

excepcionais, que requeriam muito tempo e habilidade para serem efetuadas, as 

manipulações fotográficas tornam-se hoje procedimentos muito mais corriqueiros, 

                                                
3 Podemos lembrar, nesse sentido, os casos das inúmeras e famosas fotos de Stalin de onde foram apagados 
aqueles que com o tempo tornaram-se seus oponentes e inimigos e da fotografia de uma cena da Segunda 
Guerra Mundial, publicada em uma revista russa, de onde foi apagado o que parecia ser segundo relógio no 
pulso de um soldado devido ao receio de isto se tornasse uma evidência para o público das práticas de saque. 
Há também o caso de uma fotografia em que o Senador norte-americano Millard Tydins aparece junto ao líder 
do partido comunista Earl Browder no que parece uma conversa muito próxima. Esta imagem, resultado da 
combinação de suas imagens diferentes, teria sido composta para insinuar uma relação de proximidade entre 
os dois e prejudicar as pretensões eleitorias de Tydins.     
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facilitados pela desmaterialização de seu suporte e pelos programas de manipulação cuja 

“inteligência” não cessa de crescer, automatizando processos antes altamente especializados 

e artesanais.  

Se este caso reacende as discussões sobre o estatuto de verdade que acostumamos a 

aceitar a respeito da imagem fotografia (e o fotojornalismo é talvez o principal responsável 

pelo reforço e consolidação desta relação de correspondência entre a imagem fotográfica e 

uma suposta verdade do mundo externo e independente dela), ela também nos convida a 

pensar na relação que se estabelece entre a(s) fotografia(s), e o tempo. Ou ainda, entre a 

fotografia, o tempo e o efeito de realidade que se cristaliza na imagem fotográfica.  

  
A fotografia produzindo o tempo: um panorama histórico 

Ao longo da história do desenvolvimento técnico da fotografia, percebemos uma 

busca constante pelo desmembramento do tempo, pela sua decomposição em segmentos 

cada vez menores para que assim, a fotografia pudesse colonizar o mundo do movimento e 

convertê-lo em imagem.  

As primeiras experiências de Niépce – na tentativa de registrar, em um material 

fotossensível, a imagem produzida no interior da câmera obscura – os longos tempos 

envolvidos no registro da imagem o levaram a concluir que ainda se faziam necessários 

alguns avanços para que sua técnica gerasse resultados satisfatórios. Nas 12 horas de 

exposição então necessárias, o deslocamento das sombras prejudicava a nitidez da imagem 

e dificultando o reconhecimento da cena retratada.   

Foi somente anos mais tarde que o cientista e empresário Jacques Mande Daguerre, 

a quem Niépce tinha se associado antes de sua morte, apresentou ao público francês o 

resultado das pesquisas que ambos haviam empreendido, então chamado Daguerriótipo. A 

diminuição dos tempos de exposição obtida com a troca do material fotossensível e com a 

descoberta do processo de revelação foi uma das contribuições essenciais de Daguerre para 

o desenvolvimento deste processo de produção de imagens que hoje chamamos de 

fotografia. A maior agilidade que tal recurso proporcionaria estava muito mais em sintonia 

com a rapidez e a transitoriedade que integravam o ideário de modernidade que 

entusiasmava o meio cultural e científico parisiense.  

Se com a daguerreotipia, contudo, os tempos de exposição foram diminuídos 

drasticamente, ainda se estava longe da instantaneidade da fotografia que conhecemos hoje. 

Necessitando de exposições de cerca de 20 ou 30 minutos poucos temas prestavam-se a ser 
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fotografados por aqueles primeiros dispositivos fotográficos. Objetos móveis eram evitados 

ou imobilizados, caso contrário, apareceriam como um borrão irreconhecível na imagem ou 

desapareceriam por completo.  

No decorrer do século XIX, os avanços da ótica, aplicados na construção das 

objetivas, e o aumento da fotossensibilidade dos suportes permitiram que os tempos de 

exposição fossem reduzidos progressivamente, alcançando os centésimos de segundo.  

Na mesma medida que o avanço tecnológico conduzia a uma diminuição dos tempos 

de captura da imagem, a fotografia ampliava seu terreno de atuação, seus objetos de captura 

e suas possibilidades de imaginação (de tornar algo imagem). Aos retratos posados, às 

naturezas mortas e às paisagens desertas vão se acrescentando instantâneos capturados em 

durações cada vez mais diminutas, onde a pose cede lugar à espontaneidade e as paisagens 

ganham a vitalidade dos seres que a habitam. Revela-se talvez ai um intrigante paradoxo da 

fotografia: sua capacidade de colonizar fluxo da vida é proporcional a sua capacidade de 

interrompê-lo, de quebrá-lo e capturá-lo em instantes cada vez menores.  

É a progressiva capacidade de suspensão do tempo, um dos aspectos que permite à 

fotografia imiscuir-se na vida moderna, capturar seu espírito e reproduzi-la em imagem.  

Na medida que faz isso, a fotografia parece ir também aumentando sua potência de 

verdade, deixando ainda mais preservada uma (suposta) naturalidade intrínseca dos objetos 

e fenômenos que retrata. Disto se beneficiou, por exemplo, o desenvolvimento do 

fotojornalismo moderno, que ao capturar e registrar os acontecimentos enquanto eles se 

dão, parecia transportá-los diretamente para diante dos olhos do público. Ainda hoje o 

discurso que enaltece e valoriza os retratos espontâneos em oposição aos retratos posados, 

vistos como artificiais, encenados. 

Quando a imagem fotográfica passa a nos revelar até aquilo que o olho não é capaz 

de ver parece ser a própria natureza que ali se manifesta, ainda mais pura, capturada pelo 

olho objetivo e científico da máquina.  

Poderíamos dizer que a fotografia, ou pelo menos em suas manifestações 

dominantes, reproduz aquilo que Bergson (2006) identifica como próprio e natural da 

ciência positiva: o desinteresse pela duração e a composição de um mundo onde são 

escamoteados os efeitos do tempo. Ela é, de certa forma, como a inteligência que, ainda 

segundo o autor, só guarda do movimento uma série de posições e decompõem a mudança 

em uma série de estados sucessivos e distintos invariáveis. Disso depende a realização de 

seu projeto de realismo; o seu sucesso em servir como um espelho do mundo.  
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Mas se a tecnologia fotográfica se orientou no sentido de eliminar ou suspender o 

tempo, encontramos, ao longo de sua história, manifestações que divergem deste caminho, 

explorando uma temporalidade distinta seja para contornar limitações técnicas, seja para 

experimentar com os efeitos estéticos produzidos pela incorporação da dimensão temporal 

na imagem. Nas palavras de Durand: 
Todo ocurre como si, a medida que la fotografia perfeccionaba las 
técnicas y los materiales de la instantânea, se desarrollava un deseo 
paralelo, nostalgico, de volver a encontrar algo de un devir, de una 
verdadera existencia en el tiempo (esto sería quizás el fuera. (1998, pg. 
64) 

 

Arlindo Machado chama de anamorfoses cronotópicas o efeito deformante e 

desestabilizador que se cria nessas imagens fotográficas onde já não se busca mais captar 

“aquele instante ideal em que o corpo tende ao repouso, mas o percurso mesmo desse corpo 

no espaço” (1996 pg. 105).   

A célebre fotografia de Jacques-Henri Lartigue tirada em 1912 durante o Grande 

Prêmio Automobilístico da França, as criaturas elásticas e semi-transparentes de Frederic 

Fontenoy, as faces desenroladas sobre o plano fotográfico de Andrew Davidhazy e os 

agregados de David Hockney são casos trazidos por Machado (1996) onde o tratamento e a 

representação do tempo na fotografia não se dá no sentido de suprimi-lo e interrompê-lo, 

mas sim de acolhe-lo e fazê-lo durar. 

 
Figura 2: Metamorphoses - Frederic Fontenoy 

 
Fonte: http://www.fredericfontenoy.com/metamorphosis.html 
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Figura 3: Andrew Davidhazy 

 
Fonte: http://people.rit.edu/andpph/photofile-c/helene-model-4093a.jpg 

 
 
 

Figura 4: Merced River, Yosemite Valley, Sept. 1982, David Hockney 

 
Fonte: http://www.hockneypictures.com/photos/photos_collages.php 
  

O prolongamento do instante se manifesta, nestas imagens, dissolvendo (Davidhazy 

e Fongenoy) ou quebrando a figura (Hockeney) produzindo efeitos que desafiam a vocação 

figurativista e realista da fotografia. As diferentes estratégias de acolhimento do tempo 

geram, portanto, efeitos também distintos. Enquanto as fotografias de Davidhazy e 

Fontenoy inscrevem uma “duração integral com a conservação de todos os estágios 

intermediários ocupados pelos corpos em movimento e em perfeita continuidade”, os 

mosaicos de Hockney se constituem a partir da soma ou justaposição de fragmentos 

temporais (estes sim, talvez instantâneos) e espaciais, nos quais o ponto de vista nem 

sempre permanece constante, resultando numa “figura fissurada e decomposta, de modo a 

materializar a visão múltipla de um olho em movimento”. (1993, p. 106) 
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Se nestes casos a duração resulta na deformação da figura, a história da fotografia 

está também repleta de casos em que o tempo de constituição da imagem se incha visando 

justamente o efeito contrário, ou seja, a fiel reprodução de um instante visualizado ou do 

visualizável. São imagens onde ocorre uma espécie de manipulação do tempo ou uma 

composição de instantes fotográficos de forma a aproximar a imagem de uma experiência 

da visual da realidade4.  

 Este tipo de procedimento é bastante comum nos primórdios da fotografia, 

beneficiado pelo tamanho maior dos fotogramas (matrizes fotográficas), o que os tornava 

mais propícios a serem de recortados e recompostos. Esses procedimentos resultam de uma 

tentativa de contornar as limitações impostas por características próprias do material 

fotossensível na sua capacidade de reação e reprodução de diferentes intensidades de 

luminosidade. No caso de fotografias de paisagem que incluíam o céu, por exemplo, era 

frequente que este aparecesse esbranquiçado e sem detalhes, (como se diz no jargão 

fotográfico, “lavado”). Isso acontece porque a gama de luminosidade que os suportes 

fotográficos comportam e reproduzem é sempre inferior às percebidas pelo olho humano. 

Desta forma, para preservar a riqueza de detalhes em zonas de luminosidade muito 

distintas, era necessário que se realizassem mais de uma imagem, com interpretações 

(medições) de luz distintas, cada uma delas priorizando uma das zonas de luminosidade. 

É o que vemos na fotografia de Gustav Le Gray colocada abaixo:  
Figura 5: Gustav Le Gray 

 
 Fonte: http://www.unframedworld.com/post-processing/what-is-hdr-photography/ 

 

                                                
4 Experiência, vale lembrar, que não deixa de ser idealizada pois salienta Machado, nós não vemos o mundo 
como o faz a câmera fotográfica: o processo de visão corresponde a uma varredura do espaço, em que os 
olhos, a cabela e até mesmo o corpo todo se movem, construindo a imagem no tempo. É na dimensão 
temporal e apenas nela que o espaço pode resultar visível aos nossos olhos (1993, p. 106) 
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Esta fotografia, produzida por volta de 1850, resulta da montagem de dois 

fotogramas distintos. Um deles reproduzia com riqueza os detalhes da parte inferior da 

imagem - o mar, a praia e o barco – deixando o céu demasiadamente claro e sem textura. 

No outro, era o céu que era reproduzido com maior riqueza de tonalidades de cinza – o que 

tornava visíveis e mais dramáticas as nuvens – mas prejudicava a renderização de detalhes 

na parte do mar e da terra reduzindo sua gradação tonal (número de tons de cinza) e 

tornando-os demasiadamente escurecidos. Segundo Naomi Rosemblum (1984), esta é 

também uma prática adotada pelo fotógrafo Eadweard Muybridge em suas fotografias de 

paisagem. Assim como outros fotógrafos, Muybridge efetuava ensaios fotográficos de 

nuvens que lhe serviriam como espécie de “curinga” para serem adicionados a paisagens 

cujo céu original aparecia esmaecido devido aos tempos de exposição que os objetos em 

primeiro plano, geralmente menos luminosos que o céu, exigiam para sua reprodução.   
Figura 6: Eadweard Muybridge 

 
Fonte: Fonte: Rosemblum,1984, p. 133 

 

Este tem sido um problema comum na fotografia até hoje: para que possamos 

preservar a riqueza tonal dos objetos em primeiro plano (e, portanto, seus detalhes) o céu 

por detrás deles geralmente acaba aparecendo mais pálido e com menos detalhamento do 

que percebemos quando olhamos para ele. Ou ainda, as cenas que apresentam um grande 

contraste de luminosidade têm seus detalhes nas altas luzes e/ou nas sombras reduzidos, 

pois o número de tons de cinza que a cena apresenta (e que é percebido pelo olho) é maior 

do que a gradação de cinza que o material fotossensível é capaz de reproduzir.  

Se na fotografia analógica a combinação de parcelas de diferentes fotogramas foi 

uma das alternativas encontradas para contornar este problema, este tipo de procedimento 

torna-se muito mais aperfeiçoado e viável com a sua digitalização e as fotografias em HDR, 
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tão populares hoje em dia, não deixam de ser herdeiras das colagens efetuadas por 

Muybridge, Le Gray e de muitos outros fotógrafos que ao longo do século XIX e XX 

efetuaram para ampliar o alcance dinâmico da fotografia numa tentativa de chegar mais 

perto de nossa experiência visual da realidade ou das convenções então estabelecidas para a 

sua representação.  

É também de uma combinação cuidadosa de fotogramas obtidos separadamente, em 

lugares e momentos distintos, que resulta a fotografia Fading Away de Henry Peach 

Robinson, produzida em 1858. Segundo Fatorelli: 

Historicamente empregadas com o intuito de minorar os efeitos 
ocasionados pela baixa sensibilidade e reduzido contraste do material 
fotográfico, que inviabilizavam, por exemplo, o registro numa única 
chapa das altas e baixas luzes de uma cena, o emprego da montagem 
estendeu-se, com Robinson, a situações mais complexas, com a síntese de 
vários instantes e a obtenção de perspectivas impróprias ao aparelho 
fotográfico. (2003, p. 78) 

 
Figura 7: Henry Peach Robinson 

 
Fonte: Fonte: Rosemblum,1984, p. 228 

 
 

Se a operação técnica aqui se revela muito mais complexa, já que são cinco os 

negativos empregados para a montagem da cena, as intenções que levaram Robinson a tal 

empreendimento não se restringiam à necessidade de superação das limitações do material 

fotossensível em reproduzir o que o olho teria visto se diante de tal acontecimento. O que 

Robinson buscava em suas “impressões compostas” (Fatorelli, 2003, pág. 77), assim como 

seu mestre Rejlander, era alcançar uma expressão artística mais elevada (Weiss, 2006, pág. 

82), obedecendo e reproduzindo os cânones da pintura acadêmica.  Para tanto, mais do que 

combinar imagens distintas, ambos encenavam suas imagens ao invés de capturá-las do 

fluxo de acontecimentos reais. Ainda segundo Fatorelli: 
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Ao acontecimento, Robinson interpõe a análise deste acontecimento, sua 
contextualização relativamente a outros acontecimentos, contíguos ou 
afastados, e a sua interpretação subjetiva, referida não mais aos estímulos 
visuais, mas ao trabalho da mente, também corpóreo. Estas proposições 
encontram sua formulação estética nas determinações múltiplas e 
diacrônicas das impressões compostas. (grifos do autor, 2003, p. 81) 

Neste projeto de reivindicação de um status de arte para a fotografia, Robinson e 

outros fotógrafos de sua geração experimentavam e expunham a veia ficcional da 

fotografia, ao mesmo tempo que a aproximavam das imagens mentais.  

É também nesta mistura de realismo com idealismo que se localizam as fotografias 

de Jeff Wall entre as quais a que se vê abaixo, chamada A Sudden Gust of Wind.  
Figura 8: Jeff Wall 

    
Fonte:http://www.tate.org.uk/art/artworks/wall-a-sudden-gust-of-wind-after-hokusai-t06951 
 

Inspirada em uma gravura oriental do século XIX, esta fotografia produz um efeito 

de suspensão do tempo ainda mais significativo do que na imagem de Robinson. Essa 

suspensão, podemos dizer, é proporcional ao grau de movimentação que a cena sugere: 

vemos um instante, o tempo interrompido. Mas essa estética do instante não é aqui obtida 

através de uma interrupção do tempo produzida pelo rápido abrir e fechar do obturador 

fotográfico. Ela é construída a partir da combinação de uma porção de temporalidades 

distintas presentes nas mais de 100 fotografias que compõem a imagem final. Os instantes 

de Wall são, na verdade, fruto de uma combinação cuidadosa e demorada - o processo de 

construção da imagem demorou cerca de um ano - de vários instantes. 

Os instantâneos de Wall (nesta e em outras de suas imagens), portanto, constroem-se 

a partir de uma agregado de tempos distintos. Diferentemente do que faz Hockney 

entretanto, Wall os compõem preservando os preceitos do realismo fotográfico.  
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Brian Walsky e a composição do instante: considerações finais 

Da mesma forma que A Sudden Gust of Wind, a fotografia de Brian Walski sugere a 

suspensão do tempo retratando aparentemente o momento em que duas ações fundamentais 

para o sentido da imagem se dão simultaneamente: o gesto do soldado que estende a mão 

em direção a um grupo de civis iraquianos sentados e o gesto de um homem que, em meio a 

eles, se levanta (ou abaixa) com uma criança nos braços. Homem e soldado se olham, o que 

estabelece uma relação entre eles. A fotografia sugere uma tensa relação de poder entre os 

personagens, na qual o soldado parece repreender e coibir a tentativa do homem de 

levantar-se. Poder-se-ia interpretar, também, que o soldado esteja ordenando que o homem 

se levante. Não podemos saber ao certo. Seja qual for o caso, coloca-se aí uma questão 

interessante: a partir da imagem, é possível descrever uma conjunção de ações que 

implicam uma relação de causa e conseqüência, um antes e um depois, mas fazemos isso a 

partir de uma imagem que nos mostra as duas ações simultaneamente. A interpretação da 

imagem depende, portanto, da nossa dedução ou intuição do prolongamento anterior e 

posterior ao instante mostrado. Está condicionada por nosso conhecimento sobre esta e 

outras guerras e seus agentes, ao mesmo tempo que pelo texto que acompanha a fotografia.  

A questão torna-se ainda mais instigante quando descobrimos que a fotografia de 

Walski é, na verdade, uma combinação de duas imagens feitas em momentos distintos: na 

primeira, o soldado aparece estendendo a mão enquanto o homem com a criança olha para o 

lado oposto, por trás de dois outros homens; a segunda imagem mostra o homem e a criança 

mais a frente, olhando para o soldado que está voltado para outro lado. Em nenhum dos 

casos o soldado e o homem com a criança estão se olhando diretamente. Não sabemos qual 

foi o intervalo de tempo entre a captura de uma e outra imagem, mas observando as duas 

separadamente poderíamos imaginar que elas retratam dois instantes distintos de um mesmo 

acontecimento. Walski parece ter condensado momentos distintos para revelar um sentido 

implícito na situação. Supondo que nossa interpretação das imagens e de sua relação 

temporal esteja correta, se o que nos fosse dado deste acontecimento fosse um vídeo, e não 

uma fotografia, não seria esta a mesma interpretação e síntese a que ele nos conduziria? Ou 

ainda, não seria algo parecido que nossa memória reteria e fixaria de tal acontecimento? 

Sendo este realmente o caso, podemos dizer que a composição de Walski nada mais é do 

que uma forma de reintroduzir a duração na imagem fotográfica sem, com isso, abrir mão 

de sua qualidade figurativa.  
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Walski atribuiu sua “mentira fotográfica” ao cansaço e à pressão inerentes a uma 

cobertura de guerra, mas talvez o seu pecado tenha sido, isso sim, de não se conformar com 

a improbabilidade – ou até impossibilidade – de um instante tão breve, como aquele que é 

do domínio da fotografia, conter uma tradução satisfatória daquilo que se dá em fluxo. 

Poderíamos falar (mostrar) daquele evento com um único instante? 

Entre defensores e mesmo críticos do fotógrafo encontramos eventualmente o 

consenso de que o que ele fez tem pouca ou talvez nenhuma conseqüência para o conteúdo 

da história relatada. Para o fotógrafo Frank Von Riper: “o que faz a ação de Walsky tão 

trágica tem pouco a ver com o que ele faz com a foto, mas muitíssimo a ver com o fágil 

valor com o qual todos os jornalistas reputáveis tem que negociar: a sua credibilidade.”5. 

Riper traz um argumento interessante em resposta ao fotógrafo John Meyer que defendeu a 

atitude de Walky comparando-a ao que faria um jornalista ao burilar seu texto para torná-lo 

melhor e mais sucinto: o de que a fotografia jornalística é um equivalente a uma citação 

direta, sendo por isso sacrossanta:  
Para ter certeza, tal como um escritor pode, em prol da brevidade e do 
impacto, escolher quais citações usar na história, da mesma forma um 
fotojornalista ou um editor de imagens podem cortar o espaço morto em  
uma foto jornalística, ou usar o equivalente eletrônico do dodging ou 
burning para fazer a imagem reproduzir melhor. 
Mas os elementos chaves de uma notícia, como palavras-chave em uma 
citação direta, estão simplesmente fora dos limites da manipulação. Neste 
aspecto, eu relembro o que um fotógrafo do Washington Times uma vez 
me disse. Em um computador fora do laboratório do jornal, ele disse, 
estava grudada uma advertência: Se você não pode fazer no laboratório, 
não faça aqui.6 
 
 
 

 Ao comparar a fotografia jornalística a uma citação direta Riper faz emergir 

resquícios daquela crença, ou esperança, tão disseminada nos primórdios da fotografia de 

que a máquina suprimiria do processo de produção de imagens o sujeito, o autor, deixando 

falar diretamente o objeto. Em uma certa medida, o que nós ainda esperamos do 

                                                
5 what makes Walski´s action so tragic has little to do with what he did to his picture, but a hell of a lot to do 
with the fragile currency in which all reputable journalists trade: their credibility. 
6 To be sure, just as a writer can, in the interest of brevity or impact, choose which quotes to use in a story, so 
can a news photographer or picture editor crop out dead space in a news photo, or use the electronic 
equivalent of dodging or burning in to make a picture reproduce better. 
But the key elements of a news photograph, like the key words in a direct quote, simply are off limits to 
manipulation. In this, I am reminded of what a Washington Times shooter once told me. On a computer 
outside the paper's darkroom, she said, there was plastered this flat admonition and warning: "If you can't do it 
in the darkroom, don't do it here. 
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fotojornalismo é um retrato direto e imediato de uma realidade esquecendo-nos que a 

fotografia é sempre o produto de uma tensão que se estabelece na triangulação entre a 

realidade, um sujeito e as máquinas com as quais ele se aparelha para apreender e 

representar esta realidade. Ao introduzir mais uma máquina neste processo (o computador) 

não se rouba mais espaço desse sujeito mas se lhe concede outras formas de manifestar sua 

subjetividade.   
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