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Um pouco sobre o que é 

fotografia 

 

Do grego phosgraphein, a palavra 

fotografia significa literalmente 

“marcar a luz”, “registrar a luz” ou 

“desenhar na luz”. A palavra grega 

é formada a partir da junção de 

dois elementos: phos ou photo, 

que significa “luz”, e graphein, que 

quer dizer “marcar”, “desenhar” ou 

“registrar”. 

 

Fotografia, portanto, significa 

“escrever com luz”. Trata-se de 

uma técnica de criação de imagens 

baseadas na captura e exposição 

da luz através de uma lente 

sensível e própria para este efeito. 

Quando fotografamos, 

basicamente registramos uma 

cena que vemos por meio da luz. 

 

 



 

 

 

 

A fotografia é uma forma de expressão visual. Cada pessoa é capaz de 

interpretá-la a seu modo. 

 

Como falamos, na Grécia a palavra fotografia foi definida como “a arte de 

escrever com luz”. Mas no Japão, fotografia quer dizer “o reflexo da 

realidade”. Esses significados remetem à dupla condição visual da fotografia, 

de linguagem não verbal e de forma de expressão. 

 

A cada instante, uma grande quantidade de imagens chega aos nossos olhos.  

Ivan Lima, no livro A fotografia é a sua linguagem [obra completa disponível 

na biblioteca complementar do curso], escreve que “as leituras que o 

homem comum faz de imagens dependem apenas de sua formação 

tradicional. (...) Todos podem interpretar segundo o seu saber pessoal”. 

 

Lima explica que, assim como a escrita, a fotografia também precisa ser lida e 

interpretada. “É um grave erro achar que a linguagem da fotografia é 

universal. Não existe nem uma foto que possa ser interpretada da mesma 

forma por um brasileiro, um francês e um chinês, por uma moça de 18 anos e 

um homem de 80”. 



 

 

 

 

O poeta mexicano Octavio Paz define que “por causa da composição a 

fotografia é uma arte”. A artista plástica Fayga Ostrower escreveu que “toda 

obra de arte é uma síntese”. Podemos pensar em fotografia como uma arte 

que sintetiza uma história. Pensar fotografia como um documento 

histórico. 

 

Diferentemente da ação linear e unidimensional da escrita, a compreensão 

de uma fotografia acontece de modo bidimensional e prospectivo, 

segundo os elementos existentes na imagem e suas duas estruturas: a 

geométrica e a perceptual. 

 

A estrutura geométrica é estática, simétrica e proporcional; A estrutura 

perceptual é dinâmica, uma descrição anatômica, orgânica e particular, 

relacionada ao despertar de valores por meio da visão. 

 

A linguagem fotográfica está dividida em dois tipos de usuários. O emissor, 

que utiliza a fotografia como forma de expressão e comunicação; e o 

receptor, que se utiliza da imagem produzida pela fotografia para 

interpretar um fato, acontecimento ou obra. 

 



 

 

 

 

A leitura de uma 

fotografia passa por três 

fases: a percepção, a 

identificação e a 

interpretação. 

 

Na percepção, os olhos 

percebem as formas e 

tonalidades. Na leitura 

de identificação o leitor 

identifica os 

componentes da 

imagem e registra 

mentalmente o seu 

conteúdo; e na fase de 

interpretação a imagem 

fotografada cria sentido 

para o leitor. 
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Ainda segundo Ivan Lima, “quando os leitores fazem parte do mesmo meio 

sociocultural, tendem a fazer a mesma leitura de identificação, mas cada um 

interpreta da sua forma, em função de sua idade, de seu sexo, de sua 

profissão e de sua ideologia”. 

 

Embora a fotografia provoque reações emotivas espontâneas e diretas, que 

podem ser mais intensas que a leitura de um texto, ela não é completa 

sozinha devido o caráter individual e sugestivo da interpretação. 

 

Mas a fotografia não se trata de informação complementar. A fotografia 

fornece a informação própria da linguagem fotográfica, por meio dos 

recursos visuais como forma de expressão, como documento e como 

técnica. 

 

“É necessário que a fotografia tenha a sua linguagem, exprima o ocorrido de 

forma clara e indiscutível e situe o fato, o evento ou o acontecimento dentro 

do seu espaço e da sua época”, escreveu Lima. 
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Para se obter uma fotografia é necessário o uso de uma câmera fotográfica, 

seja analógica ou digital.  

 

A principal diferença entre ambas é que a câmera analógica precisa de um 

rolo de filme fotográfico para que funcione e de passar por um processo 

químico de revelação da imagem em papel fotográfico. 

 

Já a câmera digital captura as imagens digitalmente, sem a necessidade 

de “filmes” ou “revelações” para que possam ser vistas. As imagens, 

neste caso, ficam gravadas no sensor de imagens. E são fotografias muito 

comuns, presentes em todo lugar, nos celulares, smartphones, tabletes.  

 

O mais importante é entender que para produzir imagens melhores, seja de 

uma boa câmera fotográfica, ou de uma câmera simples, seja do celular ou 

smartphone, as regras básicas da fotografia são as mesmas. 

 



 

 

 

 

Para fotografar em modo automático, você precisa somente do seu olhar, de 

uma câmera e da escolha do enquadramento, ou seja, de optar sobre o que 

entra ou não na fotografia e em qual perspectiva. 

 

Mas dá para ser mais criativo, mesmo na fotografia básica, aprendendo a 

controlar esses três componentes: 

 

1) a velocidade do obturador 

 

2) a abertura do diafragma 

 

3) o ajuste da sensibilidade fotográfica (ISO).  

 

Com domínio desses recursos você aprende, por exemplo, a controlar a 

entrada da luz para a formação da fotografia ou a desfocar parte da sua 

fotografia, deixando no foco uma imagem principal. 

 

Vamos falar um pouco sobre cada um. 



 

 

 

 

Velocidade do obturador 

 

Na fotografia, a luz entra por meio da lente, passa pelo obturador e chega 

ao filme (no caso da fotografia analógica) ou ao sensor (no caso da 

fotografia digital). 

 

O obturador é uma espécie de cortina localizada no corpo da câmera, entre a 

lente e o sensor/filme. Chamamos de velocidade do obturador o tempo em 

que esta cortina que fica aberta para a passagem da luz. 

 

Quanto mais tempo o obturador ficar aberto, mais luz vai chegar ao sensor ou 

filme. Quanto menos tempo, menos luz. 

 



 

 

 

 

Se passar muita luz, sua foto ficará muito clara, ou seja, superexposta. E se 

passar pouca luz, o resultado será uma foto escura, ou seja, subexposta. 
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Na prática, a orientação é deixar o 

obturador mais tempo aberto em fotos 

noturnas, por exemplo. E, durante o 

dia, ao ar livre e com sol forte, abrir o 

obturador por frações de segundo é 

tempo suficiente para que a luz entre 

e forme a imagem. 

 

A velocidade do obturador de uma 

câmera é medida por segundos ou 

milésimos de segundos. Em uma 

câmera pode variar, por exemplo, 

entre 1/4000 segundos e 30 minutos.  

 

1/4000 significa 1 segundo dividido 

por 4 mil, o obturador abre por uma 

fração de tempo muito rápida (não 

conseguimos acompanhar a olho nu). 

Essa velocidade é usada em 

ambientes muito, muito claros. 

 

 

 

Obturador aberto                  Obturador fechado 



 

 

 

 

A partir do controle de velocidade do obturador, também é possível congelar a 

imagem de um objeto que esteja em movimento. 

 

Imagine uma criança brincando. A foto ficará borrada se o obturador estiver 

aberto por muito tempo, porque irá captar todos os movimentos da criança 

durante aquele período de exposição. No entanto, se o obturador for aberto 

por pouco tempo, milésimos de segundo, é capaz de evitar o borrão e 

congelar a imagem com a nitidez desejada. 

 



 

 

 

 

Quanto mais tempo de captação de imagem, ou seja, captação em velocidade 

baixa, mais movimentos irão entrar na foto. 

 

Não há regras, mas o fotógrafo Neno, do canal na internet “Sangue, suor e 

foto”, elaborou uma tabela de sugestões bem interessante, que pode ser um 

bom norteador para pessoas iniciantes na fotografia. Veja: 

 

 

 Velocidade do 

obturador 

Indicado para: 

1/50 segundos  Paisagens e objetos parados 

1/100 segundos  Pessoas paradas 

1/250 segundos  Pessoas nadando ou caminhando 

1/500 segundos  Pessoas correndo 

1/1000 segundos  Pessoas andando de bicicleta 

1/2000 segundos  Carro a 80 km/h 
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Abertura do diafragma 

 

Assim como o no corpo da câmera, também as lentes possuem cortinas que 

permitem maior ou menor passagem da luz. Essas cortinas são chamadas de 

diafragma e elas irão dar o tom da profundidade de campo da fotografia. 

 

Com a abertura do diafragma, controla-se a quantidade de luz que passa até 

o sensor ou filme. Quanto maior for a abertura do diafragma, mais luz irá 

passar. 

 



 

 

 

 

Quando menos luz houver 

no ambiente, mais se abre o 

diafragma para a passagem 

dela. Ao contrário, em dias 

com muita luz e claridade, 

deixa-se o diafragma mais 

fechado, para a passagem 

de menos luz. 

 

Atenção para não confundir 

o tamanho do diafragma. 

Quanto maior for o número, 

menor a abertura, e vice-

versa. Isto porque o cálculo 

do tamanho do diafragma 

(comumente chamado de F-

Stop) é medido em fração. 

Uma abertura F18, portanto, 

é menor que uma abertura 

F3.5. 

 

 

 



 

 

 

 

A abertura do diafragma é determinante na quantidade de planos que serão 

focados na fotografia, ou seja, na profundidade de campo que a fotografia irá 

alcançar. A profundidade de campo é toda a área que vai ficar nítida na 

fotografia. Quanto maior a abertura do diafragma, menor a profundidade de 

campo. 

 

Imagine uma pessoa (primeiro plano) sendo fotografada em uma belíssima 

paisagem (segundo plano). Há pelo menos três soluções para desenhar esta 

fotografia. Exemplo: 

 

. Com a pessoa em foco e a paisagem desfocada 

 

. Com a pessoa desfocada e o ambiente em foco 

 

. Com a pessoa e a paisagem focados 

 

Esse efeito acontece por meio da decisão de como será a profundidade de 

campo da fotografia, determinada a partir da abertura do diafragma. Quando 

mais aberto o diafragma, menor a profundidade de campo. 

 



 

 

 

 

Diafragma aberto                           Diafragma fechado 



 

 

 

 

Diafragma aberto                           Diafragma fechado 



 

 

 

 

Diafragma aberto 

 

 

 

 

 

Diafragma médio 

 

 

 

 

 

 

Diafragma fechado 

 

 

 

 



 

 

 

 

ISO (Sensibilidade fotográfica) 

 

Quando a luz entra na câmera, ela chega ao sensor (fotografia digital) ou ao 

filme (fotografia analógica) de acordo com a sensibilidade que o sensor/filme 

terá à luz. 

 

Quanto maior o ISO, maior a sensibilidade do sensor/filme e mais clara ficará 

a imagem. Do contrário, quanto menor o ISO, menor a sensibilidade do 

sensor/filme à luz, e a imagem ficará mais escura. 

 

Em ambientes mais claros como locais ao ar livre e durante o dia, não há 

necessidade de um ISO tão claro quanto o que é necessário, por exemplo, 

para fotografar um show à noite.  

 

Em linhas gerais, em lugares com iluminação mais baixa, você vai precisar de 

um ISO maior. Em lugares com maior iluminação, menor o ISO.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Em linhas gerais, portanto: 

 

Velocidade do obturador: 

controla o tempo de entrada da 

luz, congela ou não o 

movimento da imagem. 

 

Abertura do diafragma: 

controla a quantidade de luz 

que entra, determina a 

profundidade de campo 

 

ISO: sensibilidade do 

sensor/filme à luz. Quando 

menos luz, maior a 

necessidade de ISO. 
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