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Introdução 

 

 
 

 Com este trabalho pretendo mostrar um pouco da História da fotografia.  

A história da fotografia pode ser contada a partir das experiências executadas por químicos e 

alquimistas desde a mais remota antiguidade. Já em torno de 350 a.C., aproximadamente na 

época em que viveu Aristóteles na Grécia antiga, já se conhecia o fenómeno da produção de 

imagens pela passagem da luz através de um pequeno orifício. Alhazen em torno do século X, 

descreveu um método de observação dos eclipses solares através da utilização de uma câmara 

escura. A câmara escura na época era um quarto com um pequeno orifício aberto para o 

exterior.  A fotografia não tem um único inventor, ela é uma síntese de várias observações e 

inventos em momentos distintos. A primeira descoberta importante para a fotografia foi a 

Câmara Escura. O conhecimento do seu princípio ótico é atribuído, por alguns historiadores, 

ao chinês Mo Tzu no século V a.C., outros indicam o filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.) 

como o responsável pelos primeiros comentários esquemáticos da Câmara Obscura.                                                   

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/350_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alhazen
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_X
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Em 1525 já se conhecia o escurecimento dos sais de prata, no ano de 1604 o físico-químico italiano 

Ângelo Sala estudou o escurecimento de alguns compostos de prata pela exposição à luz do Sol. 

Até então, se conhecia o processo de escurecimento e de formação das imagens efémeras sobre 

uma película dos referidos sais, porém havia o problema da interrupção do processo.  

 

 

1520 - Bacon observa a formação de uma imagem na parede, a partir de raios de luz entrando por 

um pequeno orifício. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1525
http://pt.wikipedia.org/wiki/1604
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1556 - O alquimista Fabrício verificou que o cloreto de prata enegrecia quando exposto à luz; 

1560 - O físico J.B. Porta aperfeiçoou a câmara escura colocando na sua abertura uma lente 

biconvexa: as imagens se tornaram mais nítidas e brilhantes. 

Em 1725, Johann Henrich Schulze, professor de medicina na Universidade de Aldorf, na 

Alemanha, conseguiu uma projecção e uma imagem com uma duração de tempo maior, porém não 

conseguiu detectar o porquê do aumento do tempo. Continuando suas experiências, Schulze 

colocou à exposição da luz do sol um frasco contendo nitrato de prata, examinando-o algum tempo 

depois, percebeu que a parte da solução atingida pela luz solar tornou-se de coloração violeta 

escura. Notou também, que o restante da mistura continuava com a cor esbranquiçada original. 

Sacudindo a garrafa, observou o desaparecimento do violeta. Continuando, colocou papel carbono 

no frasco e o expôs ao sol, depois de certo tempo, ao remover os carbonos, observou delineados 

pelos sedimentos escurecidos padrões esbranquiçados, que eram as silhuetas em negativo das tiras 

opacas do papel. Schulze estava em dúvida se a alteração era devida à luz do sol, ou ao calor. Para 

confirmar se era pelo calor, refez a mesma experiência dentro de um forno, percebendo que não 

houve alteração. Concluiu então, que era a presença da luz que provocava a mudança. Continuando 

suas experiências, acabou por constatar que a luz de seu quarto era suficientemente forte para 

escurecer as silhuetas no mesmo tom dos sedimentos que as delineavam.  

1777 - O químico sueco Scheele também estudou a acção do espectro sobre o cloreto de prata, 

também comprovou o enegrecimento dos sais devida à acção da luz. 

fotografia de Scheele 

1780 - O físico francês Charles projectava objectos em papel branco impregnado de cloreto de prata, obtendo grotescos 

retratos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1725
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Henrich_Schulze&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidade_de_Aldorf&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
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 Durante a sua vida, Charles Darwin. 

1802 - O inglês Thomas Wedgewood conseguiu gravar imagens utilizando folhas e rendas sobre 

couro e papel molhados em nitrato de prata. As imagens eram formadas com a luz queimando o 

nitrato de prata e deixando brancas as partes protegidas. A luz, no entanto, acabava queimando as 

imagens. Posteriormente John Herschel descobriu o hipossulfito de sódio que tornou possível a 

retenção das imagens. 

 

 

 

 

 

1- Primeira fotografia 

 

 

1. - A primeira pessoa no mundo a tirar uma verdadeira fotografia, se definimos como uma 

imagem inalterável, produzida pela acção directa da luz – foi Joseph Nicéphore Niepce, em 

1826. Ele conseguiu reproduzir, após dez anos de experiências, a vista descortinada da janela 

do sótão de sua casa, em Charlons-sur-Saône.  

Oriundo da Borgonha, Niepce era um homem arredio, dedicado a invenção de aparelhos 

técnicos, e interessara-se pela produção de imagens por processos mecânicos através da acção 
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da luz em 1816, três anos depois de começar a trabalhar com litografias. Os resultados de suas 

primeiras tentativas foram negativos de baixa densidade, expostos sobre papel tratado com 

cloreto de prata e precariamente fixados com ácido nítrico.  

Assim, por volta de 1822, já optara por um verniz de asfalto (betume da Judeia), aplicado 

sobre vidro, além de uma mistura de óleos destinados a fixar a imagem. Com esses materiais 

obteve as fotografias das construções vista da janela de sua sala de trabalho - após uma 

exposição de 8 horas. Contudo, aquele sistema heliográfico era inadequado para a fotografia 

comum, e a descoberta decisiva seria feita por cavalheiro mais cosmopolita, mas seu processo 

heliográfico era inadequado para as reproduções comuns. O francês Josef Niceforo Niepce 

verificou que o betume da Judeia branqueava o local onde recebia luz. Assim, utilizou uma 

placa de metal coberta de betume e a expôs ao foco de uma câmara escura, banhou a placa em 

uma essência de alfazema e espalhou ácido sobre o metal que cavou os lugares descobertos e 

removeu o betume. Essa técnica foi denominada heliografia. 

 Fotografia de Joseph Nicéphore Niépce , científico, inventor e 

fotógrafo francês 

 

1ª Fotografia de Niepce 
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1.1 – Louis-Jacques-Mandré Daguerre (18 de Novembro de 1787, Cormeilles-en-Parisi, 

Val-d'Oise, França — 10 de Julho de 1851, Bry-sur-Marbe, França) foi um comerciante e 

pesquisador francês, tendo sido o primeiro a conseguir uma imagem fixa pela acção directa da 

luz (1835 - o daguerreótipo) 

1838 - Daguerre continuando as experiências de Niepce, aperfeiçoou os processos e conseguiu 

um meio de fixar as imagens, denominado daguerrotipia: placas de prata polidas aplicadas 

sobre cobre eram sensibilizadas por vapores de iodo e reveladas por meio de vapores de 

mercúrio e fixadas por solução de hipossulfito de sódio (sal de cozinha). Por esse processo, 

Daguerre é considerado o pai da fotografia. A descoberta decisiva coube a Louis Daguerre, 

que em 1835 apanhou uma placa revestida de prata sensibilizada com iodeto de prata, e que 

apesar de exposta não apresentara sequer vestígios de imagem, guardou-a displicentemente 

em um armário e ao abri-lo no dia seguinte, encontrou uma imagem revelada. Em 1837, ele já 

havia padronizado o processo que ainda tinha como grandes problemas, longo tempo de 

exposição (15 a 30 minutos), a imagem era invertida e o contraste era muito baixo. Em 1839, 

Daguerre vendeu sua invenção ao governo Francês. 

fotografia de Louis Daguerre 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1787
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cormeilles-en-Parisi&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1851
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bry-sur-Marbe&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comerciante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Daguerre%C3%B3tipo
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Foto de Daguerre 

 

 

Câmara de daguerreotipia com o monograma de Daguerre - 

1839 (reconstituição) 

 

 

Equipamento completo para a 

Daguerreotipia 

 

 

1.2 - 1839 - William Henry Talbot inventou o calótipo, mais prático que o de Daguerre, o 

processo permitia reproduzir cópias das imagens em papel. O elemento químico que usa passa 

a ser o Iodeto de Prata, através da ideia dos negativos descoberta por ele e com está ideia, vem 

também a ideia da duplicação infinita da fotografia, empregando reveladores líquidos. Talbot 

já faz exposições em alguns segundos. 
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 1841 — Talbot patenteia o Calotipia. Mais barato do que o de Daguerre, tornou a 

fotografia mais acessível e presente na vida das pessoas. Entre 1844 e 1846, TALBOT publica 

um livro chamado "THE PENCIL OF NATURE", onde estavam escritos em seis grandes 

volumes os detalhes de seu trabalho. Esse é o primeiro livro do mundo ilustrado com 

fotografias. 

 William Henry Fox Talbot 

 

 

 Scott Archer 

1.3 -  1851 - O inglês Frederick Scott Archer empregou colódio húmido – placa de vidro, 

deita nitrado de prata de celulose (acetato), sobre este deita brometo de prata (substância 

sensível), é metida na câmara escura e é tirada a fotografia. 

Nesta altura faz-se já fotografia em milésimos de segundos. As imagens eram 

maravilhosas, só que o seu inconveniente, era que se tinha de tirar a fotografia e a sua 
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revelação, enquanto a placa estivesse húmida, pois se secasse o colódio não se podia obter 

imagem, conseguindo maior rapidez e nitidez. 

 

Fotografia de Scott Archer    

O surgimento da fotografia desencadeou uma revolução nos costumes da época. Quem antes 

queria um retrato pintado por um artista plástico famoso, queria agora o mesmo retrato só que 

feito com a moderna tecnologia da fotografia. De olho neste mercado emergente, os que 

dominavam a técnica da fotografia começaram a concorrer com os 

pintores, fazendo fotos de pessoas famosas e importantes, dando início 

ao que se chamou a ―era dos retratos‖. 

Um dos expoentes desta geração foi Nadar. Caricaturista e escritor, 

Nadar se interessou por fotografia em 1853 e ficou celebre pelos 

antológicos retratos dos artistas e escritores da época, entre ele. 

Baudelairee Sarah Bernhardt (foto). 

 

Além da simples reprodução da natureza, alguns fotógrafos começaram a questionar os 

aspectos estéticos da nova tecnologia. Influenciados pela pintura começaram a desenvolver 

pesquisas que buscavam uma linguagem própria para a fotografia, um estilo que a legitimasse 

também como obra de arte. 
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2ª Parte 

2. - 1861 - James Clerk Maxwell descobriu que, misturando luzes vermelhas, verdes e azuis 

em diversas proporções, era possível reproduzir qualquer outra cor. Expôs seu método a uma 

comissão de cientistas com a projecção de uma imagem colorida de um laço de tecido através 

da combinação de filtros vermelho, verde e azul. 

 A primeira fotografia colorida, tirada por 

James Clerk Maxwell em 1861. 

 

2.1 - 1871 - O inglês Richard Leach Maddox utilizou uma emulsão de brometo de prata em 

gelatina. Em setembro de 1871, um médico e microscopista inglês, Richard Leach Maddox, 

publicou no British Journal of Photograph, suas experiências com uma emulsão de gelatina e 

brometo de prata como substituto para o colódio. O resultado era uma chapa 180 vezes mais 

lenta que o processo húmido, mas aperfeiçoado e acelerado por John Burgess, Richard 

Kennett e Charles Bennett, a placa seca de gelatina estabelecia a era moderna do material 

fotográfico fabricado comercialmente, liberando o fotógrafo da necessidade de preparar as 

suas placas. Rapidamente várias firmas passaram a fabricar placas de gelatina seca em 

quantidades industriais. Burgess comercializou a emulsão de brometo de prata e gelatina 

engarrafada, mas os resultados não foram satisfatórios devido a presença de subprodutos tais 

como nitrato de potássio. Em 1873. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
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 Richard Leach Maddox, 1816 - 1902   

 

2.2 - 1873 - O químico e fotógrafo Hermann Wilhelm Vogel, descobriu os sensibilizadores 

ópticos, que permitiam a absorção dos raios amarelos, verdes e vermelhos - antes era só pelos 

azuis, criando figuras esquisitas e confusas - o filme ortocromático. 

 O professor de fotoquímica em Berlin Hermann Wilhelm Voguel, descobriu que podia 

aumentar a sensibilidade, a uma gama maior das radiações actínios, quando banhava a 

emulsão com certos corantes de anilina. Estas emulsões, chamadas ortocromáticas, passaram 

a ser, além do azul, sensíveis à cor verde. Em 1906 já era comercializada as emulsões 

pancromáticas, sensíveis ao também à luz laranja e vermelha. Fabricantes britânicos como 

Wratten & Wainwrigth e The Liverpool Dry Plate Co., em 1880, monopolizaram a 

fabricação de placas secas. Logo às fábricas de todos os países passaram a imita-los, até que 

em 1883 quase nenhum fotógrafo usava material de colódio. Na Alemanha, Otto Perutz, de 

Munich em 1882, e a Agfa AG, de Berlin, em 1883 fabricavam chapas secas de qualidade.  
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  Hermann Wilhelm Vogel 

 

2.3 - Eastman, em 1888, já produzia uma câmara, a Kodak n.1, quando introduziu a base 

maleável de nitrato de celulose em rolo. Colocava-se o rolo na máquina, a cada foto ia se 

enrolando em outro carretel e findo o filme mandava-se para a fábrica em Rochester. Lá o 

filme era cortado em tiras, revelado e copiado por contacto. O slogan da Eastman "Você 

aperta o botão e nós fazemos o resto" correu o mundo, dando oportunidade para a fotografia 

estar ao alcance de milhões de pessoas. O processo fotográfico actual, pouco varia do 

processo do início do século. O filme é comprado em rolos emulsionados com base de 

celulose, as fotos são batidas, reveladas e positivadas. Por isso se atribui ao século XIX a 

invenção e aperfeiçoamento da fotografia como usamos hoje; ao século XX é atribuído a 

evolução das aplicações e controles da fotografia no aparecimento da fotografia em cores, 

cinema, televisão, holografia e todos os usos científicos hoje utilizados. Apesar do processo 

químico da fotografia estar com seus dias contados, devido o aparecimento da fotografia 

digital, será somente no próximo século XXI, que se tornará padrão para a captura de 

imagens.  
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George Eastman (1854 - 1932) à esquerda e a bordo de 

um navio em 1890 

 

1893 - O irlandês John Joly inventou um processo que, em vez de três negativos, utilizava 

somente um para fotos em cores. 

2.4 - 1895 - A Kodak começou a produzir o rolo em cartucho, dispensando o envio da 

máquina para que o laboratório colocasse o filme. 

1907 - O Autochrome, é lançado pelos irmãos Lumiére; Os irmãos Lumière simplificaram 

muito o processo de selecção de cores por filtros, dando o primeiro vislumbre de 

possibilidades comerciais para a fotografia colorida com suas chapas Autochrome, fabricadas 

em Lyon a partir de 1907. As chapas de vidro eram recobertas por grãos microscópicos de 

amido tingidos de verde, vermelho e azul e, sobre eles, sobrevinha uma fina emulsão 

pancromática. A exposição era feita sobre o lado da chapa que era só vidro: assim a luz, para 

alcançar a emulsão, tinha de passar pelos pigmentos, que funcionavam como filtros. Depois de 

revelada, a chapa era exposta e revelada novamente, num processo de inversão, resultando 

numa transparência (diapositivo) que se assemelhava às pinturas pontilhistas. A grande 

desvantagem do processo era que o tempo de exposição era 40 vezes mais longo que o da 

fotografia P&B. Esse e outros processos tiveram vida relativamente curta no mercado devido 

à baixa sensibilidade. Precisavam de uma fonte de luz muito intensa e um largo tempo de 

exposição. 
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 Foto colorida da 1ª Guerra 

Mundial 

 

 

 

 

 

Conclusão: 

Com este trabalho pretendo mostrar um pouco da História da Fotografia começando 

pela câmara escura até a fotografia a cores. 

Com este trabalho fiquei a saber mais do que já sabia sobre a fotografia, levou-me a 

saber mais do processo da fotografia a cores, por exemplo como começou por usar 3 negativos 

de cores diferentes. Como só conhecia o processo de fotografia a preto e branco e também o 

processo da fotografia a cores como trabalhar no laboratório. 

 Gostaria de dar continuidade a este trabalho até chegar a fotografia digital, que levaria 

a mais umas pesquisas para concluir este estudo. 

 

 

 

 



 

15 

 

 

Bibliografia: 

O livro fotografia de Jorge Rêgo Edições Asa 

 

 

  http://www.bancodaimagem.com.br/curso/index.html   

 http://www.waladia.com.br 

 http://www.bancodaimagem.com.br 

 http://pt.wikipedia.org. 

 http://revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT748782-3563-2,00.html 
(Fonte: Gino Cammarota, gerente de Marketing da distribuidora da Canon no 
Brasil)   

 Tudo Sobre Fotografia - Michael Busselle - Círculo do Livro   

 Fotografia em Cores - John Hedgecoe - Rio Gráfica Editora   

 Como obter melhores fotos em 35mm com os novos filmes Kodacolor VR - 
Eastman Kodak Company.   

  

 

http://www.bancodaimagem.com.br/curso/index.html
http://www.waladia.com.br/
http://www.bancodaimagem.com.br/
http://revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT748782-3563-2,00.html

