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RESUMO- A fotografia é considerada uma das mais relevantes formas de registro da realidade. Por 
ser uma representação do cotidiano popular, essa é uma maneira de manter no imaginário coletivo as 
memórias de um ambiente social passado. A partir disso, o projeto de extensão Fotorreportagem 
UEPG criou a iniciativa denominada “Antes e Depois”. Esse trabalho busca, através da reprodução de 
fotografias antigas cedidas por empresas de fotos da cidade ou cidadãos particulares, resgatar a 
história pontagrossense e as transformações pelas quais o município passou. As fotos originais são 
observadas pelos alunos do projeto, que vão ao local onde a imagem foi feita e tentam reproduzi-las 
sob o mesmo enquadramento, ângulo, perspectiva e iluminação. Posteriormente, os alunos colocam 
as imagens lado a lado para fim comparativo. As observações são anotadas e postadas junto com as 
fotos originais e recriadas no blog do grupo, chamado Foca Foto UEPG. São cerca de vinte alunos 
envolvidos no trabalho, entre graduandos e mestrandos. Além do resgate histórico da cidade, o 
projeto tem como objetivo o desenvolvimento do trabalho fotográfico, imprescindível aos alunos do 
curso de jornalismo para sua carreira profissional. Pode-se observar que o projeto, apesar de estar na 
sua quinta semana de execução, já tem retorno da comunidade, que comenta as imagens e as 
transformações pelas quais a cidade passou. Recentemente o projeto foi pautado pela RPCTV, 
afiliada à Rede Globo, em matéria que foi ao ar no dia 29 de março de 2013 e falava sobre a 
importância do trabalho de resgate histórico e observação das sociais pelas quais Ponta Grossa 
passou ao longo dos anos. 
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Introdução 
 
A fotografia é uma importante forma de documentação histórica. “Muito mais do que a 

simples perpetuação de uma cena, a fotografia é um testemunho, um depoimento silencioso que, 
assim como a pintura, a escultura ou outras linguagens, carrega a identidade de seu autor.” 
(MARTINS, 2010, p. 16). Através da imagem, o fotógrafo tem a oportunidade de registrar momentos 
importantes, situações inusitadas e expressões típicas de uma época. Esses registros tendem a ser 
utilizados como meios informativos ao seu próprio espaço temporal, bem como podem servir de fonte 
histórica a futuras pesquisas. 

A imagem, como registro histórico de uma época possui o valor documental de certificado 
de presença. Ou seja, cria-se no imaginário popular, o ideal de que um momento que foi 
fotograficamente registrado é indiscutivelmente real. Porém, deve-se levar em conta noções de 
enquadramento e as perspectivas ideológicas daquele que está por trás da lente, já que “o registro 
visual documenta, por outro lado, a própria atitude do fotógrafo diante da realidade; seu estado de 
espírito e sua ideologia acabam transparecendo em suas imagens” (KOSSOY, 2001, p. 42 – 43). 

Em 2013, o Grupo de Extensão Fotorreportagem UEPG lança o projeto “Antes e Depois”, 
que visa recriar imagens feitas de Ponta Grossa no século passado. O grupo entende que essa é 
uma forma de exercitar as técnicas de produção fotográfica, ao mesmo tempo que se presta um 
serviço à comunidade pontagrossense, já que uma das intenções dos projetos de extensão é a 
integração entre a universidade e a comunidade, conforme afirma Jezine: “a prestação de serviços 
como uma das atividades próprias da extensão que pretende promover a integração universidade-
sociedade é incluída como uma função da universidade, constituindo um espaço em que se agregam 
diversas e diferentes ações, criando a idéia de multiversidade, que inclui variedade de ações, 
desenvolvimento da ciência aplicada e participação nos problemas regionais” (2004, p.02). A partir de 
uma iniciativa que busca recriar situações do cotidiano regional, através da reprodução fotográfica, 
está se contribuindo para a perpetuação da identidade local, ainda que demonstrando suas 
transformações nos diversos períodos temporais. 

“A fotografia de hoje faz o museu imaginário na cabeça de todos nós, com todos os tipos de 
imagens possíveis” (OLIVEIRA, apud LIMA, 1988, p.13). Assim, os alunos, ao dividirem-se em grupos 
de trabalhos semanais recriam essas imagens, ajudando a formular a dinâmica museológica no 
imaginário comum. São escolhidas fotografias pertencentes ao acervo de empresas fotográficas 
parceiras do projeto, bem como imagens pertencentes ao curso de Jornalismo da UEPG, ao qual o 
Grupo de Extensão está vinculado. Essas fotos são observadas pelos alunos que tentam reproduzi-
las sob os mesmos parâmetros.  

O desafio da atividade se mostra nas mudanças sofridas com o tempo pelo processo de 
urbanização e modernização pela qual as cidades naturalmente passam. Os alunos precisam pensar 
nas condições climáticas, que irão influenciar a saturação das cores e brilho das imagens, no 
enquadramento que a foto original recebeu e analisar como repeti-lo (a distância do objeto principal, 
ângulo, perspectiva), deve pensar nos elementos que compuseram a foto a ser reproduzida e estudar 
os objetos que estão dispostos no quadro a ser fotografado, a fim de tornar a imagem mais fiel 
possível. Houve casos de mudanças extremas na configuração urbana a ser retratada. Nesses casos, 
as fotos foram feitas sob o mesmo ângulo, a fim de ressaltar essas mudanças, como pode ser visto 
na imagem 1: 

 

Imagem 1: Foto da Avenida Vicente Machado na década de 1960 e em 2013. A foto original é do acervo do Foto 

Elite e a reprodução é do acadêmico Danilo Schleder 
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Além das mudanças arquitetônicas, podem ser observadas mudanças nos hábitos dos 
indivíduos, tais como seu modo de vestir. Também podem ser vistas as mudanças no trânsito local, a 
evolução dos automóveis, dos prédios, dos serviços públicos, como asfalto, iluminação pública, 
calçamentos e rede de acessibilidade. As alterações das fachadas dos prédios e funcionalidade dos 
mesmos também são observadas, tal como a grande quantidade de residências existentes na década 
de 1960 numa das ruas que no ano de 2013 é de maior importância comercial do município. Dessa 
forma, as imagens mostram como as configurações da cidade são reformuladas. 

A construção dessa imagem depende, além dos personagens e objetos que configuram a 
ação da fotografia, do cenário que será pano de fundo. “El exceso de imágenes banales perjudica 
mucho más a la comunicación visual que su ausencia, así como sobreinformar es una de las mejores 
formas de desinformar.”

6
 (BAEZA: 2007, p.60) Se o cenário for carregado de informação contribuirá 

negativamente no processo comunicacional, uma vez que quando há uma sobrecarga de 
informações, elas se confundem e criam o risco de o leitor acessar a informação de forma diferente 
da pretendida pelo fotógrafo. Esse ruído do processo comunicacional pode ser prejudicial no que diz 
respeito à construção histórica através da análise fotográfica, já que os elementos, que já têm uma 
tendência à múltiplas interpretações, será acessado em um período diferente daquele que foi 
construído. 

As fotos feitas são colocadas lado a lado, a fim de se poder comparar as mudanças pelas 
quais Ponta Grossa passou entre o período da primeira imagem e sua reprodução e são postadas no 
blog do projeto de extensão, chamado Foca Foto UEPG (http://uepgfocafoto.wordpress.com). Assim, 
existe a devolução do resultado do trabalho para a comunidade, que já vêm comentando e 
oferecendo imagens antigas para colaborar com o projeto. Como está em fase inicial, houve somente 
cinco semanas de produção, mas que já estão repercutindo positivamente no blog e nas redes 
sociais. 

 
  
Objetivos 

 
O projeto “Antes e Depois” é uma iniciativa do grupo de extensão Fotorreportagem UEPG e 

tem como principal objetivo resgatar fotograficamente parte da história do município de Ponta Grossa. 
Um dos principais intuitos do projeto é agregar noções de enquadramento, iluminação manuseio do 
equipamento fotográfico, além apurar o olhar fotográfico dos extensionistas. 

A reprodução das imagens feitas em períodos diversos da história pontagrossense contribui 
para a perpetuação da memória da cidade, constituindo-se em uma das metas da iniciativa, que visa 
resgatar e comparar as mudanças ocorridas nas ruas, arquitetura e modo de vida princesinos. Assim, 
objetivando traçar uma perspectiva das transformações sociais e estruturais pontagrossenses, os 
alunos atêm-se em outras metas mais funcionais para sua formação fotográfica. Dentre essas metas, 
pode-se citar o domínio do equipamento fotográfico, as noções básicas da prática de captação de 
imagens, além do esforço em reproduzir uma fotografia sob a mesma perspectiva da qual se está 
observando.  

 
 

Metodologia 
 
Enquanto projeto fotográfico de resgate e perpetuação histórica, o “Antes e Depois” utiliza-

se de técnicas fotojornalísticas para obter melhor precisão nos resultados das imagens. Os alunos 
são divididos em grupos de três, que realizarão as atividades semanalmente em esquema de 
revezamento. A divisão grupal é apenas uma maneira de organizar as atividades, uma vez que o 
trabalho é individual. 

Cada aluno escolhe uma imagem de acordo com sua preferência nos arquivos digitais e 
físicos já dispostos no laboratório de Fotojornalismo do curso de Jornalismo da UEPG e analisa-a a 
fim de reconhecer os detalhes que compõem a mesma. Assim, ele deve ir até o local e procurar 
refazer a mesma foto, utilizando-se das noções de manuseio de equipamento, bem como de 
produção de imagem fotográfica, como iluminação, enquadramento, perspectiva, planos e disposição 
dos objetos.  

Assim, ao conseguir uma foto com o perfil mais próximo possível da original, ambas são 
colocadas lado a lado e postadas no blog do projeto, o Foca Foto UEPG, a fim de comparar as 

                                                 
6
 “O excesso de imagens banais é muito mais prejudicial à comunicação do que sua falta, assim como 

sobreinformar é uma das melhores formas de desinformar” – Tradução dos autores 

http://uepgfocafoto.wordpress.com/
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mudanças sofridas pelo processo de crescimento urbano de Ponta Grossa. A postagem é semanal e 
o trabalho é avaliado pelo professor coordenador do projeto, Carlos Alberto de Souza. Os alunos 
desenvolvem esse trabalho são graduandos em Jornalismo de todas as séries do curso. Ao todo, 
cerca de 20 pessoas estão envolvidas nos trabalhos que têm tempo de duração indeterminado. 

 
 

Resultados 
 
Os principais resultados já observados podem ser vistos tanto na questão do resgate 

histórico municipal, quanto na produção fotográfica dos alunos, que tendem a ser mais minuciosos 
com suas fotos. Também se pode observar o retorno por parte do público, que está cada vez mais 
acessando as imagens e comentando seu conteúdo. 

Quando se fala na questão do resgate histórico através da imagem, têm-se em mente a 
comparação entre os diversos períodos retratados no “antes e depois”. Além das mudanças dos 
próprios cenários urbanos, podem ser vistos e analisados pelos acadêmicos, fatores referentes aos 
hábitos cotidianos dos indivíduos que compunham aqueles cenários nos distintos momentos 
retratados. As roupas, os cortes de cabelos e as relações interpessoais se alteram com o tempo e a 
fotografia pode registrar isso e demonstram quando há o esforço em remontar um mesmo cenário. 
Locais onde antes haviam residências, agora existem comércios e os pontos comerciais de outrora 
dão lugar a prédios. Essas mudanças arquitetônicas também compõem a mudança na vida dos 
cidadãos. A observação e o registro dessas alterações históricas pode ser considerada um dos 
principais resultados esperados, e que está sendo alcançado naturalmente, já que a comparação 
entre imagens, pressupõe a análise voluntária por parte dos alunos.  

Essa análise é registrada e postada no blog do grupo, onde pode ser acessada por qualquer 
indivíduo que desejar. Outro resultado interessante é a participação da sociedade civil nas práticas do 
grupo, que se oferece para contribuir com acervos fotográficos próprios. O blog e a utilização de 
redes sociais colaboram para a interação com a comunidade, uma vez que ao interagirem, as 
pessoas acabam corrigindo possíveis erros com relação às datas exatas das fotos originais, já que 
não houve uma catalogação destas e os alunos precisam pesquisar esses dados também. Devido à 
repercussão social, recentemente o projeto foi pautado pela RPCTV, afiliada à Rede Globo, em 
matéria que foi ao ar no dia 29 de março de 2013. 

Os acadêmicos também percebem resultados individuais, já que a necessidade de 
reprodução mais próxima possível das imagens cria a necessidade de observação minuciosa dos 
detalhes, fazendo-os compreender de forma mais específica os componentes da fotografia e sua 
disposição. O manuseio da câmera também lhes é exigido, já que precisam recriar ambientes 
próximos do original, no que diz respeito à luz, profundidade de campo, enquadramento e ângulos. 
Isso cria uma dificuldade, já que muitas vezes o cenário urbano se alterou e onde antes havia uma 
rua, hoje existem prédios, impossibilitando o fotógrafo de parar no ponto que julga ser o mesmo em 
que posicionou-se o fotógrafo que fez a imagem original. 

 
 

Conclusões 
 
A partir do desenvolvimento desse trabalho, pode-se concluir que o resgate histórico através 

da fotografia é uma atividade que contribui não só para o desenvolvimento acadêmico dos alunos, no 
que diz respeito à prática fotográfica, mas também ajuda a desenvolver o reconhecimento dos 
cenários que compõem Ponta Grossa e sua transformação natural. Pode-se perceber também a 
aceitação pública do projeto pelos acessos e interação da comunidade com o mesmo, através do 
blog Foca Foto UEPG e das redes sociais ligadas ao projeto de extensão. 

Como atividade humana desenvolvida desde o século XIX, a fotografia constitui uma 
ferramenta importante para compreensão da realidade social em diversos momentos. Como fonte 
documental no registro da memória individual e coletiva, tem um papel fundamental no 
reconhecimento da verdade das transformações sociais pelas quais passou o município.  
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