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RESUMO
O presente Trabalho de Conclusão de Curso estuda a história e as técnicas da
fotografia newborn abrangendo também parte da história da fotografia em geral. Os
assuntos abordados ao longo do trabalho visam estabelecer um sucinto panorama
da história da fotografia e focar no entendimento do processo evolutivo, identificando
as características estéticas da fotografia newborn. O propósito da pesquisa realizada
é aumentar o acervo de material sobre o assunto abordado tendo em vista a
escassez de conteúdo referenciado. Este trabalho tem metodologia baseada nas
pesquisas bibliográfica e exploratória. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para
aperfeiçoamento do conhecimento já existente, dando enfoque as diferentes
perspectivas de evolução do estilo newborn no decorrer dos anos, além de
acrescentar novos métodos e abordagens.
Palavras-chave: Fotografia; newborn; imagem; história.

ABSTRACT
This final paper studies the history and tecniques of newborn photography also
covering part of the history of the photography in general. The subjects approached
in this research aim to establish a panorama of the history of the photography
focusing on the understanding of the evolutionary process identifying the aesthetic
characteristics of newborn photography. The purpose of the research is to increase
the collection of the material on the subject matter in view of the shortage of
referenced content. This inquiry has methodology based on bibliographic and
exploratory research. This type of research will provide subsidies for improvement of
existing knowledge highlighting the different perspectives of evolution of newborn
photography over the years besides adding new methods and approaches.
Keywords: Photography; newborn; image; history.
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