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Como surgiu a fotografia? 

• A invenção da fotografia foi o resultado da 
combinação de duas técnicas científicas 
desenvolvidas ao longo dos séculos: 

• A Câmara Escura 

• Fotosensibilidade 

 

 

 

 

 



 

Câmara Escura 



• A Câmara escura consiste em uma caixa onde uma de suas 
paredes recebe um furo permitindo  a passagem da luz que 
projeta uma imagem na parede oposta. 

 

• Mo Tzu inventou a câmara escura no século V a.c. 

 

• Aristóteles no século III a.c ao observar um eclipse percebe 
que quanto menor o furo mais nítida é a imagem. 

 

•  O  estudioso árabe Ibn Al Haitan, no século 10, conhecido 
por Alhazem, descreve em um tratado sobre ótica a 
utilização da câmara escura para observar eclipses solares. 

Câmara Escura 



• Primeiro esboço da Câmara Escura 

Câmara Escura 



O processo químico 

• O alquimista Fabrício foi o primeiro a observar que sais 
de prata quando expostos ao sol tornavam-se escuros. 

• Em 1727, John Heirinch Schuzel, descobriu que 
o escurecimento dos sais de prata eram provocados 
pela luz do sol e não pelo calor ou ar como se 
supunha. 

• O Suíço Carl Wilhelm Scheele, descobre em 1777 que o  
Amoníaco atuava como fixador. 



Como era a fotografia 

• 1826 – Fixação no Estanho 
• 1835 – Fixação no Papel com sal de cozinha 
• 1847 – Fixação no Vidro com clara de ovo e 

nitrato de prata 
• 1871 – Fixação no Vidro com emulsão de 

Gelatina e Brometo de Prata 
• 1888 – Fixação na Celulose com gelatina 

(Surge a Kodak n. 01) 
• 1912 – Introdução do filme de cinema 35mm 

 
 



História das câmeras 

• 1912 – Câmera 35mm 

• 1942 – Negativo Colorido 

• 1947 – Polaroid 

• 1963 – Fotocélula 

• 1980 – Câmera Digital Sony 



História da fotografia no Brasil 

• O Brasil foi o primeiro pais da América Latina 
a conhecer a fotografia 

 

• Em 1830 um Frances chamado Hercules 
Florence já tinha descoberto isoladamente o 
processo fotográfico 

 



Técnicas de fotografia 

• Regra do Terço 

• Proporção Áurea (Espiral/Ponto de Ouro) 

• Simetria 

• Profundidade 

 
 

 



Diferença Celulares x Câmeras 



Regra do Terço 



Exemplo: 



Exemplo: 



Ponto de Ouro 



Exemplo: 



Exemplo: 



Simetria 



Exemplo: 



Profundidade: 



Exemplo: 



Atividades: 

1- Saída ao campus e tirar fotos dos celulares 
ou máquinas fotográficas digitais, de 
paisagens, utilizando as técnicas ensinadas. 
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Muito Obrigado! 

 
Luis Fernando de Castro Vascon 

 

 

 


