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RESUMO – As exposições fotojornalísticas desenvolvidas pelo grupo Foca Foto objetivam angular o 
olhar dos fotógrafos, estudantes de jornalismo, para temáticas recorrentes da área, bem como, 
desenvolver a particularidade de cada fotógrafo sobre essas questões, tornando-os capazes de 
perceber detalhes, captar momentos, interpretar e informar, através da angulação, da seleção, do 
recorte, do enquadramento e composição. O foco das exposições é reunir o trabalho dos alunos, 
professores e colaboradores com a capacidade de trabalhar um mesmo tema em diversas 
perspectivas e olhares. A capacidade de registrar em uma imagem elementos que permitam a 
compreensão do fato e a interpretação da imagem pelo espectador, sem deixar de lado a percepção 
do fotógrafo, desse modo colocando o público como ator da notícia na medida em que cada um 
interpreta e analisa a foto com referenciais diferentes. Além de aproximar comunidade e estudantes, 
as mostras apresentam outras percepções das imagens e divulga para a comunidade a foto como 
elemento essencial para a compreensão da informação e não apenas uma mera ilustração. É sabido 
na comunidade que a foto digital não causa a mesma impressão (impacto) da fotografia impressa, 
que ao receber a designação de exposição e ser trabalhada em um conjunto com outras imagens 
ganha o status de Arte. 
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Introdução 

 
Já nas configurações iniciais do fotojornalismo houve a presença da arte. O fato de os 

primeiros fotógrafos terem sido pintores atribui historicamente a presença da visão artística na 
fotografia, como afirma Sousa. “Provavelmente as associação da fotografia à pintura e, portanto, à 
arte, terá sido também uma das razões que levou ao enquadramento das imagens fotográficas 
publicadas na imprensa por filetes floreados e outros motivos, como se tratasse da representação de 
uma moldura” (SOUSA, 2004, p.17).  

É importante para esta compreensão definir o que chamamos de fotografia artística e o que 
chamamos de fotojornalismo. Os critérios técnicos do fotojornalismo passam diretamente pela 
qualidade da imagem, nitidez, enquadramentos e planos, angulação, foco, composição, iluminação, 
contraste e profundidade de campo. Além é claro dos critérios mais subjetivos como política editorial 
do Jornal, ou seja, a linha ideológica, por questões econômicas (anunciantes), o interesse do público, 
o dever social do jornalismo, a funcionalidade e relevância do assunto, as condições de produção, o 
acesso às informações e o espaço-tempo. Porém, a fotografia artística trata do olhar pessoal do 
fotógrafo e varia de interpretações a partir da experiência pessoal. 

A intenção das exposições é fazer com que o estudante do curso sob a orientação de 
professores e técnicos seja capaz de observar a realidade, apresentar a informação e levar a uma 
crítica social e a reflexão do sujeito sobre o objeto ou cena representado, como observamos na 
definição de Bagolin. “A arte como fenômeno hermenêutico por excelência uma vez que seu processo 
interpretativo requer que se indague diante da obra o que ela tem a nos dizer imediatamente em 
relação à instauração de nossas expectativas sobre a mesma.” (BAGOLIN, 2011, p.266) 

A produção do Grupo Foca Foto inicialmente se direciona ao blog (produção para web) e 
com as exposições a equipe abre a possibilidade de interagir com a comunidade que tem a 
oportunidade de conhecer, por meio de imagens, aspectos da cultura, história e quotidiano dos 
Campos Gerais. 

 
 

Objetivos 
 
O objetivo das exposições é mostrar que a fotografia jornalística possui critérios de seleção 

para se enquadrar no fotojornalismo, mas que o tratamento adequado, bem como a sua 
apresentação, agrega a imagem um caráter de Arte. A fotografia jornalística está provida de critérios 
de seleção e recortes que são característicos do fotojornalismo, mas que também são pessoais e 
interpretativos do olhar do fotógrafo, e que deve incluir a capacidade de registrar um momento ou 
fato, e a interpretação e informação na imagem. Realizar exposições exige dos fotógrafos uma 
capacidade para além de mostrar um objeto ou cena, mas também de pensar em conjunto e, 
portanto, desenvolve-se a percepção crítica e busca em maior grau ter uma percepção diferente, mas 
que faça parte do conjunto da obra, neste caso a exposição.  

Essa perspectiva de produzir uma foto para expor no formato impresso desperta nos 
fotógrafos um cuidado maior com aquilo que se quer dizer, bem como, retratar algo sem distorcer o 
sentido. A primeira indagação ao identificar algo a ser fotografado é ‘como o espectador vai entender 
esta cena?’, porem esse não é o norte das exposições, e nem das fotos, o central é despertar o olhar 
seleto e reflexivo do fotojornalista, minucioso, capaz de representar de forma bela os acontecimentos 
simples do quotidiano que para muitos (leigos) passaria despercebido, (ver figura 1). 
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Figura 1 – Foto de Andressa Kaliberda – Exposição Cultura do 
Paraná

 
 
A linha que separa fotojornalismo de fotografia artística é muito tênue. Por isso usamos 

alguns fatores no processo de produção que dão essa compreensão de arte para a foto, tais como o 
processo de produção, que é acompanhado e discutido no grupo Foca Foto, desde o momento da 
decisão de um tema até a avaliação da exposição. A escolha que cada um faz é livre dentro daquilo 
que seleciona para fotografar, à medida que cada um desenvolve traços particulares nas fotos (ver 
figura 2).  A pré-seleção das fotos é feita pelo próprio fotógrafo e depois em conjunto com o grupo. 

 
Figura 2 – Foto de Roseli Stepurski – Exposição Cultura do Paraná 
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E para manter os critérios do fotojornalismo e não perder o foco do grupo, que é trabalhar a 
fotorreportagem, os fotógrafos constroem legendas explicativas. Respeita-se os critérios de 
enquadramento como regra de terços, planos da imagem, profundidade de campo, elementos 
informativos que representem a ação e elemento vivos. E principalmente respeita-se o critério de não 
modificar a imagem, quanto à cor, enquadramento, entre outros, que mudam a visão que se tinha no 
momento do registro da imagem. 
 
 
Metodologia 

 
O primeiro passo para as exposições realizadas pelo Grupo Foca Foto é buscar eventos e 

locais que darão visibilidade ao grupo e onde possam ser realizadas as exposições. Definidas as 
datas do evento e disponibilidade do local, o grupo elege a temática de interesse para a exposição e 
para o evento e a técnica que se deseja ver nas fotografias. Definidos os prazos para entrega dos 
arquivos digitais, acompanha-se a produção das fotos e discute-se a ideia que cada um tem para a 
imagem. Um dos objetivos dessa discussão é ter um número maior e mais abrangente de imagens. 
Posterior a isso, é preciso selecionar as imagens. Ocorre então uma seleção com base na 
representatividade, nos usos de técnicas como luz, profundidade, sombras, cor, é importante também 
saber se os efeitos e detalhes são intencionais ou não. Esse processo exige do fotógrafo a autocrítica 
e também que ele veja e defina o que é importante na imagem e como ele à pensou no momento em 
que fez a foto. 

Na sequência são construídas as legendas, de forma sintética para dizer do que se trata a 
imagem, e dar uma noção do pensamento do fotografo. As exposições tem uma dinâmica diferente 
do fotojornalismo profissional, onde muitas vezes não há tempo suficiente para discutir a imagem e o 
grupo Foca Foto dá essa amplitude, esse tempo para trabalhar com a imagem. Obviamente no 
processo de produção da exposição o cuidado da equipe é para que se mantenha o fotojornalismo, 
mas com a necessidade de um olhar diferenciado sobre a fotografia.  

 Onde destacamos a visão Cartier-Bresson, de que fotografar é colocar na mesma linha de 
mira a cabeça, o olho e o coração, é uma maneira de viver. Reafirmando por tanto, que a fotografia 
tem a pessoalidade do fotógrafo. E as exposições realizadas pelo grupo são um trabalho teórico e 
prático construído na tentativa de mostrar que o tratamento de Arte dado às fotos nas exposições, 
não mudam e nem eliminam os critérios do fotojornalismo e sim agregam valor a estes. 

 
 

Resultados 
 

A partir das exposições percebe-se uma valorização do trabalho.  Ao observar que o público 
olha e comenta, sem definir se bem ou mal, bonito ou feio, gera discussões, avaliações e percepções 
a respeito do trabalho. E para o estudante de fotojornalismo, é a oportunidade de ouvir e ver opiniões 
sobre o próprio trabalho e de reconhecer se a escolha da imagem foi ou não a melhor. A partir das 
reuniões do grupo onde se discute as exposições há um perceptível prazer pessoal do fotógrafo em 
relação às imagens, segundo Benjamin (1995). E quando há diferenças de interpretação, uma 
tentativa de explicação surge do fotógrafo, diante da constatação que a interpretação é diferente 
dentro de um grupo que partilha os mesmos conceitos. Imagina-se então que no público haverá 
também esse diferente entendimento, portanto, o fotógrafo desenvolve um maior cuidado ao fazer a 
imagem, refletindo que as novas tecnologias que facilitam o acesso e não se tem um controle 
absoluto sobre a interpretação. Walter Benjamim cita em A obra de arte na era da sua 
reprodutibilidade técnica, a rapidez com que evoluíram as técnicas na arte e a importância da 
fotografia, bem como os limites da reprodução. 
 

[...] As artes gráficas foram ultrapassadas pela fotografia. Pela primeira vez, com a fotografia, a 
mão liberta-se das mais importantes obrigações artísticas no processo de reprodução de 
imagens, as quais, a partir de então, passam a caber unicamente ao olho que espreita por uma 
objetiva. Uma vez que olho apreende mais depressa do que a mão desenha, o processo de 
reprodução de imagens foi tão extraordinariamente acelerado que pode colocar-se a par da 
fala. (BENJAMIN, 1975, p.3) 

  
No capítulo VII do mesmo livro, o autor, cita a relação entre a foto e a arte. Ele reconhece a 

mudança que a fotografia propiciou ao caráter das artes e na estética tradicional. 
Partindo desses preceitos, pode-se concluir que o trabalho realizado pelo grupo Foca Foto 

com as exposições é artístico e jornalístico, porque em ambos há um processo de representação.  A 
fotografia permite a visualização de cenas que exprimem a realidade. O trabalho com a fotografia 
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representa um cuidado maior em aprender e mostrar a verdade a partir dos critérios jornalísticos e, 
também, artístico. A fotografia por si, sem interpretação, simplesmente mecânica (apertar o botão), 
não pode ser considerada arte. O processo artístico tem dois momentos de interpretação, o instante 
em que a foto é feita, pensada e selecionada e o outro, onde a foto é percebida e codificada e 
interiorizada público. 

 
 
Conclusões 

 
A foto impressa ganha status de arte. Rodrigo Fontanari, baseado em Roland Barthes diz 

que ela representa um recorte temporal e imortaliza um momento ao captura-lo, permitindo assim ver 
a fotografia e sua interpretação como uma experiência particular.  

 
Este é o noema da fotografia, ou seja, aquilo que é percebido, apreendido do objeto da 
percepção. A fotografia é apreendida por Barthes como fenômeno de consciência: é a coisa em 
sua essência que importa. É na fotografia do jardim de inverno que o autor, então, reencontrou 
sua mãe – sua realidade, seu passado – porque ela (a fotografia) é uma emanação do 
referente, um rastro, um traço dela. O efeito que esse traço, essa emanação produz não é o de 
restituir o que foi abolido pelo tempo, pela distância, mas um atestado de que o que vejo existiu 
ou aconteceu. A fotografia é o testemunho de fé que atesta a ressurreição e proclama essa boa 
nova. Tal é esta demonstração e este testemunho nela encontrado que leva Barthes a 
compará-la ao santo sudário. (FONTANARI, 2010, p.17) 

 
Especificamente, o que muda o status de uma imagem é o olhar do produtor e do receptor, 

mas tem uma característica de produto artístico que faz a distinção, não mais conceitual e sim física, 
de uma fotografia jornalística para uma fotografia artística. Trata-se do tratamento dado a imagem. 
Observou-se nas exposições do grupo Foca Foto que há um valor e atenção maiores para a imagem. 
Quando se seleciona uma foto e apresenta-se em uma galeria, direta e indiretamente atribui-se a 
imagem o status de Arte e direciona a visão do público para tal forma. 

O grupo, que tem como objetivo trabalhar o fotojornalismo e as fotorreportagens, com a 
realização de exposições fotográficas a partir do material produzido pela equipe e pela disciplina de 
fotojornalismo, atribui às imagens expostas o caráter de Arte que acresce o sentido da imagem 
jornalística pelo gancho da interpretação, quebrando o conceito da foto como mera ilustração da 
matéria. Sem por isso abrir mão dos critérios jornalísticos e das funções do fotojornalismo de 
informar, interpretar e criticar. 
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