
Os primórdios 
da fotografia



Principais eventos dos primórdios da fotografia 
1826 - 1839

1826 - 1827 Joseph Nicéphore Niépce tira uma fotografia que é 
considerada uma das primeiras. Foi tirada da vista de sua janela em 
Saint-Loup-de-Varennes.  

1835 William Henry Fox Talbot fotografa a janela da biblioteca de sua 
propriedade, Lacock Abbey. O resultado é o mais antigo negativo 
preservado até os dias de hoje. 

1837 Louis-Jacques-Mandé Daguerre produz o ateliê do artista, o 
primeiro daguerreótipo a ser exposto, revelado e fixado com sucesso. 

1838 Daguerre tenta vender seu processo (juntamente com a heliografia 
de Niépce) sem sucesso 

1839 A invenção do daguerreótipo é divulgada ao público em janeiro, 
embora os detalhes venham à tona somente em agosto. Talbot divulga 
seus “desenhos fotogênicos”.



Vista da Janela de Niepce



O ateliê do Artista de Daguerre



Desenhos fotogênicos de Talbot



Boulevard du Temple, Paris 1838 - Daguerre



Principais eventos dos primórdios da fotografia 
1856-1888

1856 O desenvolvimento da placa de colódio seco permite aos fotógrafos 
prepararem negativos com antecedência, diminuindo as exigências e 
facilitando registros de viagens  

1859 A origem das espécies, de Charles Darwin, é lançado. Seu empirismo 
motiva outros a aplicarem a fotografia a projetos antropológicos. 

1860 Camille Silvy publica Studies on Light. Tiradas em 1859, as imagens 
incluem registros urbanos encenados que dão a impressão de instantaneidade. 

1872 Eadweard Muybridge é contratado para fotografar uma corrida de 
cavalos em andamento. 

1881 O inventor George Eastman funda a Eastman Dry Plate Company em 
Rochester, Nova York. Mais tarde, ela se tornaria a Eastman Kodak Company. 

1888 A kodak lança a primeira câmera com filme de rolo, oferecendo 
também serviços de revelação e impressão, com o slogan “Você aperta o botão, 
nós fazemos o resto”.



As pirâmides de Dashur, do Oriente 1858



“Pavor” de Guillaume-Benjamin-Amand Duchenne 1862



Cena de rio, Camille Silvy 1858



Animal Locomotion, Eadwaerd Muybridge 1887



As primeiras propagandas 
demonstram a facilidade 
da fotografia - 1889

http://tecnologia.uol.com.br/album/kodak_historia_album.htm

Eastman foi um dos primeiros a 
produzir placas secas em massa 
para fotógrafos.

http://tecnologia.uol.com.br/album/kodak_historia_album.htm
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Tudo sobre fotografia - Juliet Hacking 

100 ideias que mudarm a fotografia - 
Mary Warner Marien 

http://www.kodak.pt/ek/PT/pt/About_Kodak/
Our_Company/1878-1929.htm 

http://www.kodak.pt/ek/PT/pt/About_Kodak/Our_Company/1878-1929.htm

