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RESUMO – O projeto de extensão Fotorreportagem UEPG, do curso de Jornalismo da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, mantém o blog Foca Foto, produto jornalístico criado a partir da produção 
de material de alunos e professores do curso. Há dois anos no ar, o blog é uma alternativa à mídia 
tradicional, que não dá espaço para gêneros jornalísticos que valorizem a fotografia. Em 2013, o Foca 
Foto vive seu momento de maior transformação na questão de produção, e essas transformações já 
vêm mostrando resultados expressivos. Até então, o blog era atualizado quinzenalmente. A partir de 
março de 2013, a manutenção do blog passa a fazer postagens semanais, no número de três 
postagens por semana. O aumento no número de postagens se sustenta pela criação de dois 
projetos dentro do grupo de extensão. O “Projeto Destaque” e o projeto “Antes e Depois”, que visam 
dinamizar a produção fotográfica dos participantes e registrar a cena local em suas mais diferentes 
dimensões, desde culturais, étnicas, passando por aspectos sociais e urbanos da cidade. Além disso, 
em 2013 a divulgação dos trabalhos do grupo Foca Foto em redes sociais tem se intensificado, e 
também já mostra que esses meios tem forte apelo de divulgação e propagação de informações e de 
conhecimento. O presente resumo expandido busca mostrar um pouco da execução do “Destaque” 
do grupo Foca Foto, um projeto que envolve a participação de todos os integrantes do grupo e ainda 
registra em imagens a cidade de Ponta Grossa. 
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Introdução 
 
Com o objetivo de registrar os aspectos culturais, sociais e urbanos de Ponta Grossa, o blog 

Foca Foto foi criado em 2010 dentro do grupo Fotorreportagem UEPG, e está sendo mantido desde 
então com reportagens, ensaios, matérias, e notas que buscam retratar a cidade em formatos 
jornalísticos não valorizados pela mídia local. Como lembra Borges (2007) e Ferrari (2007), um blog 
oferece maior diversidade e combate uma suposta pasteurização da cobertura jornalística. É o que 
podemos perceber dentro do grupo Foca Foto. 

O blog Foca Foto inicia em 2013 a maior transformação no que se refere à produção desde 
que foi ao ar em 2010. A partir de março desse ano, o blog passa a ter três atualizações semanais, 
de modo que cada atualização diz respeito a um tipo de postagem específica. Na segunda-feira, é 
postada uma fotorreportagem ou um ensaio fotográfico, previamente programado e discutido, de 
acordo com as reuniões de pauta do grupo, ou com as produções armazenadas para postagem. Na 
quarta-feira, o blog recebe uma sequência de fotografias do projeto chamado “Antes e Depois”, que 
funciona paralelamente ao “Projeto Destaque” dentro do Foca Foto, com a obrigatoriedade de 
participação de todos os integrantes do grupo. Na sexta-feira, a postagem é dedicada ao “Projeto 
Destaque”, onde uma comissão julgadora escolhe as melhores fotografias produzidas pelo grupo 
Foca Foto durante a semana, a partir de critérios para análise de fotografias artísticas e jornalísticas. 

Quanto à análise fotográfica, Coutinho (2006) destaca: 
 

Entre os aspectos destacados estariam o enquadramento, a perspectiva, a relação 
fundo/figura, a composição da imagem, a utilização de luz e cores. A relação entre os objetos 
representados e a função da mensagem visual. Desta forma, a imagem como texto visual a ser 
lido, seria marcada pela presença de diferentes maneiras de significar (p.336) 

 
 
Objetivos 
 

O “Projeto Destaque” surge com a necessidade do grupo de dinamizar a produção 
fotográfica, visto que até o ano passado, a produção era restrita às fotorreportagens e ensaios 
fotográficos, que demandam tempo e prazo dilatado. Com isso, a produção fotográfico dentro do 
grupo acabava se concentrando nas datas de deadline para entrega das produções. O “Projeto 
Destaque” renova o fôlego fotográfico a cada semana, funcionando em formato de rodízio entre 
grupos formados pelos integrantes do Foca Foto. 

Além disso, outro ponto chave na opção por se realizar um projeto de certo modo 
‘competitivo’ entre os alunos, pois coloca de 15 a 20 fotografias lado a lado para serem 
analisadas/escolhidas, foi intensificar a capacidade técnica e artística fotográfica dos alunos, uma vez 
que as fotos escolhidas como destaque da semana, seguem orientações, regras e critérios 
estabelecidos por teóricos como determinantes na escolha de uma fotografia de qualidade, seja ela 
artística ou jornalística. 

Pensar no fazer fotográfico nos remete diretamente à seleção de fotografias, pois hoje, com 
a possibilidade de fotos instantâneas com câmeras digitais, ‘apertar o botão’ e ter uma imagem fixa é 
muito fácil. O “Projeto Destaque” possibilita aos participantes pensar criticamente suas próprias 
fotografias, pois cada fotógrafo deve sempre escolher suas cinco melhores fotografias da semana, 
que concorrerão com outras fotografias de outros participantes do projeto. 

 
 
Metodologia 

 
O “Projeto Destaque” se desenvolve da seguinte maneira: toda semana, o grupo do Foca 

Foto, que hoje totaliza 22 pessoas incluindo professores, colaboradores e estudantes de graduação, 
é dividido em grupo de quatro ou cinco pessoas, que ficam responsáveis por fazer cinco fotografias 
cada uma, com tema livre e formato, jornalístico ou artístico, a critério do fotógrafo. 

Na quinta-feira (deadline para entrega das fotografias que concorrem à destaque da 
semana), um grupo especial se dedica à escolher a fotografia da semana, pensando em critérios 
técnicos para análise de fotos jornalísticas e artísticas. Fazem parte dessa comissão julgadora  
jornalistas graduados que trabalham com fotografia, além da coordenação do projeto Foca Foto e, 
como exercício didático, estudantes do primeiro ano. 

A participação de estudantes do primeiro ano na comissão julgadora se torna uma 
estratégia didática no sentido de fazer com que o aluno (a) tenha o hábito de pensar criticamente a 
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imagem fotográfica, que carrega sentidos (Hall, 1997) e é também uma forma de linguagem 
(Sausurre, 2000). 

Tendo sida escolhida a foto destaque da semana, ela é postada, sempre às sextas-feiras no 
blog do Foca Foto, e divulgada em rede sociais. A estratégia de divulgação em redes sociais têm sido 
positiva no sentido de levar aos mais diferentes públicos o trabalho do Foca Foto, o que ajuda na 
atividade extensionista de trabalhar sempre junto com o público. Nas redes sociais, pode-se  
perceber o que Varela (2007) destaca como obrigatoriedade do jornalista: ouvir o público. A 
possibilidade de comentar, ou simplesmente ‘curtir’ uma fotografia, tira o público da passividade, e faz 
com que os fotógrafos tenham um controle de recepção das imagens que produzem. 

 
 

Resultados 
 
O “Projeto Destaque”, parte de uma ‘renovação’, por assim dizer, da dinâmica de produção 

do grupo Foca Foto, está ajudando a trazer resultados muito positivos. Quanto ao número de acessos 
no site Foca Foto, teve-se um aumento mais que significativo. Até fevereiro desse ano, com 
postagens semanais ou quinzenais, o blog recebia uma média de 150 visitas por mês. Com a 
introdução dos projetos “Antes e Depois” e “Destaque”, em março desse ano, o número de visitas 
pulou para quase 3.500 visitas. 

Além disso, as fotografias de destaque do projeto tem tido um interessante número de 
compartilhamentos e curtidas no Facebook, o que mostra que o público também tem participado das 
escolhas da comissão julgadora. 

Trazemos na sequência algumas fotos escolhidas como “Destaque da Semana”. As duas 
fotos a seguir foram as mais votadas pelos integrantes da comissão julgadora do Projeto Destaque 
nas semanas em que concorreram. Além disso, as duas foram as únicas fotografias do Projeto 
Destaque que foram escolhidas em primeiro lugar de forma unânime pela comissão: 
 

Figura 1 – Foto de Letícia Augusta  
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Figura 2 – Foto de Danilo Schleder 

  
 
 

Conclusões 
 
A experiência da equipe do Foca Foto no “Projeto Destaque” têm se mostrado positiva no 

que tange o aspecto pedagógico das atividades. Com debates sobre as fotografias, participação dos 
calouros na comissão julgadora e uma espécie de competição pela foto destaque, estudantes, 
colaboradores e professores do Foca Foto conseguem dinamizar a produção e incentivar o 
pensamento crítico acerca de fotografia. 

Considerando o aumento significativo no número de visitas e seguidores no blog Foca Foto, 
podemos atribuir valor às mudanças preparadas para 2013, pois como coloca Ward (2006), a 
interatividade com o público é o ponto principal que movimenta e estimula a produção de um blog, 
ampliando o horizonte comunicativo.  
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