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  Faz com que as pessoas se  lembrem do seu passado e que fiquem cons-

cientes de quem são. A memória vincula o passado ao presente, ela aju-

da a representar o que ocorreu no tempo, porque unindo o antes com 

o agora temos a capacidade de ver a transformação e de alguma manei-

ra decifrar o que virá; 

 

 Captura um instante; 

 

 Põe em evidência um momento, ou seja, o tempo que não pára de cor-

rer e de ter transformações; 

 

 Recorda, porque os acontecimentos terminam e as fotografias permane-

cem; 

 

 É capaz de ferir, de comover ou animar uma pessoa. Para cada um ela 

oferece um tipo de afeto; 

 

 Na fotografia encontra-se a ausência, a lembrança, a separação dos que 

se amam, as pessoas que já faleceram, as que desapareceram; 

 

 A fotografia traz consigo mais daquilo do que se vê.  

FOTOGRAFIA 

 



 

 www.google.com 

 

A palavra fotografia vem do grego e significa “ desenhar 
com luz e contraste”. A primeira fotografia reconhecida é 

uma imagem produzida em 1826 pelo francês  Joseph  
Niépce, numa placa de estanho coberta com um deriva-
do de petróleo fotossensível., porém o tempo de revela-
ção da foto demorava mais de 8 horas, depois da morte 
de Niépce; Daguerre desenvolveu um processo com va-
por de mercúrio que reduzia o tempo de revelação de 

8horas para poucos minutos. 

O primeiro Dia Mundial da Fotografia foi assinalado em 

1839 para celebrar a invenção do daguerreótipo, o pri-

meiro procedimento fotográfico a ser conhecido, inven-

tado por Louis Daguerre.  

Já fotografou hoje?  

Guarde um momento importante da sua vida! 

Grandes Mudanças a partir do final 
do século XX  

 
A chegada da Fotografia digital 

"expandiu horizontes", pois permitiu 
acelerar processos, facilitou a produ-
ção, os custos ficaram acessíveis a 

qualquer pessoa comum e o armaze-
namento, quase ilimitado contribuiu 

para que em 2017 continuemos a ce-
lebrar o Dia Mundial da Fotografia.  

A fotografia é uma bênção ! É uma dádiva dos céus que 

me permite “tocar com o olhar e com as mãos o que tanto tocou 

meu coração”. 


