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RESUMO – A história da fotografia está diretamente relacionada ao desenvolvimento da tecnologia e 
à consolidação da profissão de fotógrafo, além da ampliação do acesso da sociedade e dos públicos 
à imagem. Da mesma forma, o fotojornalismo se desenvolve com base em ‘saltos’ ou revoluções 
tecnológicas, como o início do uso da cor nos jornais, a digitalização das redações e a transição entre 
fotografia analógica e digital. Considerando-se a importância da imagem, e em especial da fotografia, 
na construção de sentidos, estudar a história da fotografia e do fotojornalismo pode trazer 
contribuições valiosas para a compreensão da sociedade, especialmente em uma cidade de interior. 
Nesse sentido, o Projeto de Extensão Fotorreportagem UEPG desenvolve desde o ano de 2011 um 
trabalho de pesquisa e coleta de dados para resgatar a história dessas duas atividades na região. 
Ainda em processo, o projeto prevê entrevistas com fotógrafos e empresários da área, além da 
análise de jornais e de acervos fotográficos da Casa da Memória e de antigas empresas de fotografia 
da cidade. Levando-se em conta que pouco se produziu sobre a história da fotografia e do 
fotojornalismo na região dos Campos Gerais, a contribuição do projeto para a memória da cidade se 
destaca como oportuna e valiosa. 
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Introdução 
 
No início do ano de 2010, um grupo de alunos do curso de Jornalismo identificou uma 

carência de atividades, tanto de pesquisa científica quanto de extensão universitária, na área de 
Fotojornalismo. Na percepção desse grupo de pessoas, havia um incentivo maior a outras áreas do 
jornalismo, enquanto que a fotografia era deixada de lado e tratada apenas como disciplina no 
primeiro ano.  

Notando-se a quantidade de alunos interessados na área, tanto profissionalmente quanto 
academicamente, surgiu a ideia de montar um Grupo de Estudos em Fotografia, que passou a se 
reunir semanalmente para discutir temáticas relacionadas à ética no fotojornalismo, aspectos técnicos 
da fotografia, a profissão de fotojornalista, dentre outros temas, com a orientação do Prof. Dr. Carlos 
Alberto de Souza (autor deste artigo).  

Após algumas reuniões do Grupo de Discussões, ficou claro que havia diversas ideias de 
atividades possíveis dentro do grupo e identificou-se uma demanda pela institucionalização dessas 
atividades. Assim, em agosto de 2010 foi institucionalizado junto à Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Culturais da Universidade Estadual de Ponta Grossa o Projeto de Extensão 
“Fotorreportagem UEPG”.  

Vale ressaltar que do mesmo Grupo de Discussões surgiu também a Linha de Pesquisa em 
Fotojornalismo, Imagem e Tecnologia, que já teve institucionalizadas 11 pesquisas de Iniciação 
Científica, 3 das quais se tornaram Trabalhos de Conclusão de Curso, além de 2 projetos de 
Mestrado em Jornalismo.  

O projeto Fotorreportagem UEPG, que passou a ser conhecido por “Foca Foto”, realiza 
atividades diversas. Há a produção de fotorreportagens, integrada à disciplina de Fotojornalismo, com 
os alunos do 1º ano do curso. Os alunos extensionistas produzem fotografias para as exposições do 
projeto (de agosto de 2010 a abril de 2013, foram realizadas 9 exposições fotográficas, sempre com o 
intuito de aliar o fotojornalismo à fotografia artística) e para as seções “Destaque” e “Antes e Depois”. 
“Destaque” preve a escolha de duas fotografias consideradas por uma comissão avaliadora como as 
melhores da semana, conferindo aos fotógrafos pontuações cumulativas que serão convertidas em 
prêmios no final do ano. A atividade “Antes e Depois” consiste na reprodução de fotos antigas de 
locais da cidade de Ponta Grossa, colocando em contraponto as fotografias originais com fotografias 
produzidas pelos estudantes de jornalismo no mesmo local, com o enquadramento e angulação o 
mais próximo possível do original. Além disso, o projeto promove palestras e debates com 
profissionais da área (tanto fotógrafos quanto fotojornalistas) e viagens para a produção fotográfica.  

O grupo tem como atividade também o resgate da história da fotografia e do fotojornalismo 
em Ponta Grossa. Essa produção teve início em 2011 como uma série de reportagens e passou a ter 
maior abrangência, transformando-se em um esforço de pesquisa e levantamento de dados. Os 
alunos envolvidos no projeto realizam entrevistas com fotógrafos que têm envolvimento com a história 
da fotografia na região, para posterior análise dos dados coletados e sistematização das informações. 

A proposta é recuperar a trajetória da fotografia na cidade por meio da história oral, 
considerando que os depoimentos de fotógrafos e empresários da área podem trazer uma valiosa 
contribuição para a memória da profissão, identificando pioneirismos, mudanças técnicas e 
motivações para a profissionalização da fotografia.  

Além de obter dados e informações quanto à história da fotografia, os alunos extensionistas 
são orientados a tentar encontrar mais contatos para futuras entrevistas, ampliando assim a 
abrangência e pluralidade dos dados.  

Dentre as atividades futuras de coleta de dados, também está prevista uma pesquisa e 
análise do acervo de fotografias e jornais da Casa da Memória de Ponta Grossa. Vale ressaltar que 
nesse acervo encontram-se cerca de 45.000 negativos em chapa de vidro e celulose rígida do Foto 
Bianchi, uma das renomadas empresas antigas de fotografia na região. Espera-se que a análise 
desse tipo de acervo possa também contribuir para a compreensão da história da fotografia.  

 
  

Objetivos 
 
A proposta é recuperar a trajetória da fotografia na cidade por meio da história oral, 

considerando que os depoimentos de fotógrafos e empresários da área podem trazer uma valiosa 
contribuição para a memória da profissão, identificando pioneirismos, mudanças técnicas e 
motivações para a profissionalização da fotografia.  
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O projeto também tem como objetivo aprofundar os conhecimentos sobre fotografia e 
fotojornalismo, além de preparar os alunos para a realização de entrevistas, tanto jornalísticas como 
científicas. 

 
 

Metodologia 
 
As atividades de coleta de dados usam como principal metodologia a história oral. “A 

primeira coisa que torna a história oral diferente, portanto, é aquela que nos conta menos sobre 
eventos que sobre significados.” (PORTELLI, 1997, p.31) Isso explica a validade factual dessa 
metodologia, já que as entrevistas podem revelar tanto eventos desconhecidos quanto aspectos 
desconhecidos de eventos conhecidos. 

Como técnica de coleta de dados, utiliza-se a entrevista semi-estruturada, sendo que 
algumas perguntas-chave são feitas a todos os entrevistados, como, por exemplo, a indagação sobre 
os motivos para a escolha da profissão de fotógrafo.  

Além disso, a análise dos acervos de fotografia e dos jornais será feita com base nas 
técnicas de Análise de Imagem. “Para compreender melhor as imagens, tanto a sua especificidade 
quanto as mensagens que veiculam, é necessário um esforço mínimo de análise. Porém, não é 
possível analisar essas imagens se não se souber do que se está falando nem porque se quer fazê-
lo.” (JOLY, 1996, p.28) 

 
 

Resultados 
 
Até o presente momento, foram coletados dados que têm ligação com a história da 

fotografia em Ponta Grossa. A ideia, além da ampliação esses dados, é reunir informações sobre o 
surgimento e desenvolvimento do fotojornalismo na região. A linha de pesquisa “Fotojornalismo, 
Imagem e Tecnologia” tem institucionalizadas duas pesquisas científicas que fazem esse esforço de 
resgate. Uma dessas pesquisas é um projeto de Mestrado em Jornalismo, da aluna Andressa 
Kaliberda (co-autora desse relato), que objetiva analisar as mudanças tecnológicas na trajetória 
histórica do fotojornalismo de dois jornais do Paraná: a Gazeta do Povo, jornal de circulação estadual, 
e o Diário dos Campos, que circula na região dos Campos Gerais. Também há uma pesquisa 
voluntária de Iniciação Científica que tem o intuito de verificar como se deu essa trajetória no Jornal 
da Manhã, que também circula nos Campos Gerais. 

Mesmo estando ainda em processo de coleta de dados, já se pode apreender importantes 
aspectos da história da fotografia, como as dificuldades de se fotografar nos primórdios da profissão. 

 
Os primeiros fotógrafos de Ponta Grossa tinham que fabricar as próprias chapas e as 
máquinas de revelação. ‘Tinha um fotógrafo aqui no Centro de Ponta Grossa, por volta dos 
anos 30, que produzia suas próprias chapas, sem as quais era impossível fixar a imagem. No 
escuro, ele preparava a emulsão sensível a luz, que era aplicada com pincel em cima do vidro. 
As chapas depois de utilizadas eram reaproveitadas. Eu devia ter uns 12 anos nesta época’, 
conta Carlos Jendreieck. (FOCA FOTO, 2011a) 
 

Percebe-se também na fala dos entrevistados que houve resistência à transição da 
fotografia analógica para a fotografia digital. Vários profissionais afirmam que sentiram medo das 
possibilidades geradas pela nova tecnologia e relutaram em mudar seus equipamentos. O fotógrafo 
Domingos Silva Souza conta que “Foi uma revolução muito rápida, foi um verdadeiro furacão. Ou 
entrava na digital ou ia para casa. Todo mundo teve que se adaptar.” (FOCA FOTO, 2011c) 

 
A máquina digital e a popularização da fotografia transformaram definitivamente a profissão e o 
ato de fotografar. Seu Koch nunca usou equipamento digital e parece não ter interesse. 
 Lembra de sua primeira máquina e das outras que vieram depois. (FOCA FOTO, 2012) 
 

Outros dados relevantes a serem analisados têm relação com a percepção dos profissionais 
da área quanto à mudança de comportamento dos próprios fotógrafos com a evolução da tecnologia 
e barateamento dos equipamentos. 

 
Houve uma grande mudança, conta Jendreieck . Hoje já não existem mais fotoclubes. Em 
fotografia as pessoas estão cada vez mais isoladas, trabalhando sozinhas. O clima é de 
competição. ‘Hoje quase não existe união, cada um cuida de seus negócios.’ (FOCA FOTO, 
2011b) 
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Algumas informações preliminares sobre a história do fotojornalismo podem ser 
encontradas em fragmentos das entrevistas já realizadas, como o relato do fotógrafo Germano Koch: 

 
Koch conta que as atividades de fotografia nos jornais da cidade eram realizadas por 
profissionais de  empresas fotográficas. Os jornais, quando precisavam, contratavam o 
fotógrafo para um determinado serviço. ‘Trabalhei por um tempo para o Jornal Última Hora. 
Tirava as fotos e entregava o filme, não era propriamente fotógrafo do veículo.   Quem mais 
fazia isso, 90%, era o pessoal do Foto Weiss. Lembro de alguns fotógrafos que trabalharam 
nos jornais.  Ernesto Koch, meu irmão, trabalhou no Diário dos Campos  por alguns meses. Ele 
tinha até laboratório dentro do jornal. Também me lembro de Dário Rodrigues, que há 
cinquenta anos cobria as pautas para o Jornal da Manhã’ (FOCA FOTO, 2012) 

 
 

Conclusões 
 
Quando se produz conhecimento sobre a trajetória histórica da fotografia e do 

fotojornalismo, se afeta também o modo de pensar a sociedade em todo o período afetado por essas 
práticas. Dessa forma, na medida em que traz à tona um esforço de resgate da memória de uma 
profissão, o projeto de extensão Fotorreportagem UEPG presta um importante serviço à cidade de 
Ponta Grossa. 

Há poucas iniciativas de resgate da memória dessas duas atividades na região dos Campos 
Gerais. Percebe-se uma dificuldade em encontrar os atores sociais envolvidos nessa história, até 
pelo ineditismo da pesquisa e por alguns desses atores já haverem falecido. 

Como a história da fotografia é bastante marcada por protagonistas, a escolha das 
entrevistas como técnica de coleta de dados se mostra oportuna, na medida em que permite que 
sejam analisadas também as percepções pessoais dos profissionais diretamente envolvidos com 
essa história.  

O projeto ainda está em progresso, portanto ainda há lacunas nos dados e pouco se 
produziu sobre a história do fotojornalismo na região. No entanto, a colaboração com a linha de 
pesquisa científica ‘Fotojornalismo, Imagem e Tecnologia’ proporciona uma oportunidade de 
preencher essas lacunas, além de imprimir maior profundidade ao debate gerado pelo esforço de 
pesquisa. 

Dessa forma, espera-se que o projeto possa produzir conhecimentos e contribuir para a 
compreensão das atividades da fotografia e do fotojornalismo em Ponta Grossa, por meio de um 
resgate histórico que ainda não foi feito em profundidade e que é, portanto, oportuno para os estudos 
na área.  
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