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A HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA – 2º parte 

 

Evolução da Fotografia 

A primeira fotografia que foi vista na atividade anterior foi obra do francês Joseph Niépce, o 
problema daquela primeira câmera era que se demorava muito para tirar a foto e 
descobriram depois que a foto apagava com o tempo. Várias pessoas começaram a fazer 
experiências para resolver o problema, porém foi outro francês, Louis Jaques Mandé 
Daguerre, ele criou o aparelho que leva seu nome, o “daguerreótipo”, que era capaz de 
gravar imagens permanentes. 

 

O daguerreótipo era uma caixa enorme que captava a imagem através da lente e a gravava sobre o vidro, 
o único problema era seu peso, o que dificultou a popularização do aparelho. 

 
Obviamente, na época, essa invenção ficou limitada a um público bem rico ao contrário do 
que acontece hoje, ninguém poderia prever que a fotografia seria uma tecnologia com futuro 
promissor. Naquele tempo, era muito mais fácil e barato pagar alguém para pintar um 
quadro do que comprar um daguerreótipo e capturar a mesma cena. 

A fotografia então popularizou-se como produto de consumo só a partir de 1888. A empresa 
americana Kodak abriu as portas com um discurso de marketing onde todos podiam tirar 
suas fotos, sem necessitar de fotógrafos profissionais  
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Logotipo da empresa e um dos seus primeiros anúncios feitos em jornais da época. 

 

  

A primeira câmera da Kodak 

 

Fotos tiradas com a câmera mostram cenas cotidianas no início da década 1980. 
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 Atividade 

Como no momento que estamos vivendo por causa da pandemia não podemos sair 
de casa para visitar museus ou galerias de arte, usando a ideia do museu Getty 

Museum, vou propor um desafio no qual você coloque sua criatividade em prática. O 
objetivo será tentar fazer um quadro que você irá escolher, poderá usar pessoas, 
animais ou até objetos de casa e tirar uma foto ou fazer um desenho. Você pode 

pesquisar na internet ou mesmo no próprio livro de Arte que está em casa com você, 
alguma pintura que goste. Também poderá escolher entre ser o fotógrafo ou 

desenhista, ou até ser o modelo da obra. Caso escolha em tirar a foto não esqueça de 
mandar a foto do quadro que você escolheu para a gente saber o quanto ficou 

parecido. 
 

Abaixo vou deixar alguns exemplos para você se inspirar 
 

 
The Piebald horas (1654), de Paulus Potter 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Son of Man (1964), de Renné 
Magritte 

 
 
 

 

 

 

 

 

Monalisa (1506), de Leonardo da Vinci 

 

https://www.getty.edu/
https://www.getty.edu/
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Modern Rome – 
Campo Vaccino, 
de Joseph 
Mallord William 
Turner 

 

 

 

 

Referência dos site: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia 

https://m.blogs.ne10.uol.com.br/mundobit/2013/10/06/fotos-incriveis-tiradas-com-a-kodak-1-a-pri
meira-camera-popular-ha-125-anos/ 

https://twitter.com/gettymuseum 

 

✔ O QUE FAZER QUANDO TERMINAR A ATIVIDADE? 

TODOS OS ALUNOS DEVERÃO GUARDAR A ATIVIDADE EM CASA, POIS USAREMOS           

NA ESCOLA QUANDO ESTIVERMOS JUNTOS! 

GUARDEM AS ATIVIDADES DE ARTES JUNTAS, E ORGANIZADAS POR DATA.  

QUEM TIVER ACESSO À INTERNET, PODERÁ ENVIAR UMA FOTOGRAFIA DO          

DESENHO PARA O E-MAIL: FLAMINIOARTE@GMAIL.COM  

OBSERVE DIREITINHO O ENDEREÇO DO E-MAIL E ESCREVA CORRETAMENTE, POIS          

SE ESTIVER ERRADO O PROFESSOR NÃO RECEBERÁ A ATIVIDADE. 

ATENÇÃO: 

ANTES DE ENVIAR, CERTIFIQUE-SE QUE A FOTO ESTÁ BEM NÍTIDA. TENTE 

ENQUADRAR BEM O SEU DESENHO! NO CAMPO “ASSUNTO” DO E-MAIL COLOQUE O 

TÍTULO DA ATIVIDADE, NOME DO ALUNO E TURMA. 
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