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“Os homens criaram as ferramentas. As ferramentas recriam os homens”

(Marshall McLuhan) 



1800

■ Thomas Wedgwood capturou em superfícies sensíveis os contornos de alguns
objetos (LAIGNER, 2009)



Joseph Niépce



Primeira fotografia 
■ Feita por Joseph Nicéphore Niépce. A foto retratava a vista da janela do seu laboratório (Point 

de Vue du Gras” (Vista da Janela em Le Gras)

■ Em 1826 consegue pela primeira vez fixar de forma permanente uma imagem, utilizando 
uma placa de cobre coberta com Betume.

■ Como revelador, Joseph fez uso de uma espécie de essência/óleo de lavanda, que dissolvia o 
betume irregular nos vários pontos da chapa, de acordo com a maior ou menor ação da luz 
nesses pontos, formando-se assim a imagem fotográfica.

■ Era um método demorado

■ (LEIGNER, 2009)



Point de Vue du Gras (Vista da Janela em Le Gras)



Fonte: http://www.mvpavan.com.br/blog/2014/08/18/dia-mundial-da-fotografia-19-agosto/



Daguerreótipo

■ Em 1839, Daguerre aperfeiçoou
o processo de Niépce usando
uma chapa de cobre coberta por
uma camada fina preparada por
vapores de iodo. Isso reduziu o
tempo de exposição para 30
minutos.

■ Esse novo processo foi chamado
de Daguerreotipia.

■ (LEIGNER, 2009)



Foto de Louis Daguerre, Boulevard du 
Temple, 1838

Fonte:  https://fasciniodafotografia.wordpress.com/2017/11/18/a-
maravilha-de-daguerre-comunicacao-a-camara-dos-deputados-por-
francois-arago-em-15-de-junho-de-1839/



Apresentação do daguerreótipo à 
Academia de Ciências de Paris, feita pelo 
físico François Arago. 1839

(Laigner, p. 67)

Fonte: 
https://www.infolibre.es/noticias/verano_libre/2015/08/19/el_dag
uerrotipo_36641_1621.html



■ Antes do processo de industrialização as câmeras fotográficas eram objetos caros e 
de difícil manuseio. 



Câmera de grande formato - 1840



Câmera Bourguin - 1845



Aparelho universal de Chavalier - 1856



Câmera portátil Walker - 1881



Photosphere 9X12 - 1885



Câmera Omnigraphe
large - 1887



Kodak N. 1 
1888

Portátil

Você aperta o botão e nós fazemos o resto.

“Voltada para o consumo do grande público, a Kodak 
nº1 era leve e portátil e barata. Vinha com um rolo de 
filme que permitia registrar até 100 imagens. Depois de 
tirar as fotos, o fotógrafo enviava a câmera para a 
Kodak, que, por dez dólares, revelava e ampliava as 
imagens e as devolvia ao cliente, junto à câmera com 
um novo rolo de filme dentro.” 
(http://www.albertodesampaio.com.br/a-kodak-e-a-
popularizacao-da-fotografia-no-seculo-xix-e-xx/)

Kitty Cramer, a primeira “Kodak Girl

(



Anúncio da Câmera Kodak 



Kodak 
Brownie



Kodak 
Brownie



Kodak
Brownie

1900 



Foto de Virginia Schau, tirada 
com uma Kodak Brownie, em 
1954, vencedora do Prêmio 
Pulitzer



O MUNDO-IMAGEM:  A FOTOGRAFIA

■ Na sociedade moderna as imagens possuem uma AUTORIDADE quase que 
incontestável 

■ As imagens que mais possuem essa autoridade são as FOTOGRÁFICAS, SÃO AS 

imagens tiradas por câmeras.



A IMAGEM FOTOGRÁFICA

Uma foto não é SOMENTE uma imagem

É COMO SE FOSSE UM 
PEDAÇO DO REAL 

“uma foto nunca é menos do 
que o registro de uma 
emanação (ondas de luz 
refletidas pelos objetos)” 
(SONTAG,1997)



A IMAGEM FOTOGRÁFICA

Uma foto não é SOMENTE uma imagem

Temos, ainda, a sensação de 
que uma imagem fotográfica é 
algo mágico

Ela nos proporciona a 
sensação de posse sobre o 
que foi fotografado (SONTAG, 
1997)



O MUNDO IMAGEM

■ “O resultado extraordinário da atividade fotográfica é nos dar a sensação de que podemos reter o
mundo inteiro em nossa cabeça – como uma antologia de imagens. COLECIONAR FOTOS É
COLECIONAR O MUNDO”

■ (...)
■ “A foto também é um objeto, leve, de produção barata, fácil de transportar, de acumular,

armazenar”

■ “As fotos são, de fato, experiência capturada (...) imagens fotografadas não parecem
manifestações a respeito do mundo, mas sim pedaços dele, miniaturas da realidade que
qualquer um pode fazer ou adquirir”

■ “



■ “Fotos fornecem um testemunho. Algo de que ouvimos falar, mas de 
que duvidamos parece comprovado quando nos mostram uma foto.”

■ “As fotos tornaram-se uma útil ferramenta dos Estados modernos na 
vigilância e no controle de suas populações cada vez mais móveis”

■ “A foto pode distorcer; mas sempre existe o pressuposto de que algo 
existe, ou existiu, e era semelhante ao que está na imagem”

■ “Mesmo os fotógrafos com índole artísticas acham que estão 
mostrando algo “que existe” 



Alfred  Stieglitz

Fotógrafo, um dos primeiros a defender a fotografia como arte 



THE STEERAGE, ALFRED STIEGLITZ, 1907



THE TERMINAL.  ALFRED STIEGLITZ:

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-
art/58.577.11/



Alfred Stieglitz. Fonte: https://curiator.com/art/alfred-stieglitz/5



Rue Mouffetard, Paris, 1954. 

Cartier Bresson



Thurles, Ireland, 1952

Cartier Bresson

http://www.henricartierbresson.org/en/hcb-prize/prize/





Sebastião Salgado



Foto do Projeto Gênesis

Sebastião Salgado 



Imagem e realidade

■ Porém,

■ “Mesmo quando os fotógrafos estão muito preocupados em espelhar a realidade, 
ainda são assediados por imperativos de gosto e de consciência” 

■ “Ao decidir que aspecto deveria ter uma imagem, ao preferir uma exposição a outra, 
os fotógrafos sempre impõe padrão a seus temas”

■ (SONTAG, 1997)



■ ANTES DA INDUSTRIALIZAÇÃO Tirar fotos era uma 
atividade cara e 
complexa

Até a década de 1840 
era manejada geralmente 
pelos próprios inventores

Não havia fotógrafos 
profissionais 



Industrialização da fotografia 

■ “Industrialização da tecnologia da câmera apenas cumpriu
a promessa inerente à fotografia, desde seu início:
democratizar todas as experiências e traduzi-las em
imagens” (SONTAG, 1997)



FOTOGRAFIA APÓS A INDUSTRIALIZAÇÃO 

ADQUIRIU REPUTAÇÃO DE ARTE



■ Fotografia 

Tornou-se um passatempo 

“E sobretudo um rito social”

Fotos de família
Casamentos 
Etc

Não tirar certas fotos pode ser 
“SINAL DE INDIFERENÇA” 
(SONTAG, Susan)



FOTO E FAMÍLIA

■ “Por meio de fotos, cada família constrói uma crônica visual de si mesma – um 
conjunto portátil de imagens que dá testemunho de sua coesão” (Susan Sontag)

■ “A fotografia se torna um da vida em família exatamente quando nos países em 
industrialização na Europa e América, a própria instituição família começa a sofrer 
uma reformulação radical” (Susan Sontag)

■ “Um álbum de fotos de família é, em grande medida, um álbum sobre a família 
ampliada – e muitas vezes, tudo o que dela resta” (Susan Sontag)



Fonte: http://conectividadescrita.blogspot.com.br/2016/03/familia-porta-retrato.html



Fonte: http://www2.uol.com.br/debate/1637/cadd/cadernod01a.htm



https://www.casamentos.com.br/forum/casame
ntos-antigos--t134391



https://www.casamentos.com.br/forum/casamentos-antigos--t134391



Fotografia e turismo 

■ “As fotografias “ajudam a  tomar posse de um espaço em que se acham inseguras”

■ “Parece decididamente anormal viajar por prazer sem levar uma câmera”

■ As fotos comprovam que de fato houve a viagem e de que ela foi divertida

■ Viajar é um atividade que implica ACUMULAR FOTOS 

■ (SONTAG, 1997)



Fotografia e experiência-aparência

■ “A fotografia tornou-se um dos principais
expedientes para experimentar alguma coisa, para
dar uma aparência de participação” (Sontag, 1997)



Por outro lado

“Fotografar é, em essência, um ato de não 
intervenção” (SONTAG, 1997) 

Pelo menos durante o momento em que se tira a foto



A menina Viatnamita

Foto de Nick Ut 

1972

Vencedora do prêmio Pulitzer 

i



Manifestante encara tanques do 
"Exército Popular de Libertação“. 1989. 
Autor: Charlie Cole



Foto, estatus quo, e dor 

“Tirar uma foto é ter um interesse pelas coisas como elas são, pela
permanência do status quo (pelo menos enquanto for necessário tirar
uma “boa” foto) é estar em cumplicidade com o que quer que se torne
um tema interessante e digno de se fotografar – até mesmo, quando for
esse o foco de interesse, com a dor e a desgraça de outra pessoas”
(SONTAG, 1997)



Informação e imagem fotográfica

■ A imagem fotográfica transformou o significado da informação

Percepção da realidade como algo 
constituídos de unidades pequenas

É como se o mundo coubesse numa foto
(SONTAG, 1997)



NECESSIDADE DE CONFIRMAR A EXPERIÊNCIA POR  INTERMÉDIO DE UMA FOTO

EXPERIÊNCIA – legitimada quando 
transformada em imagem 

“Hoje tudo existe para terminar numa foto” 
(SONTAG, Susan)
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