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RESUMO – Uma das atividades que a Agência de Jornalismo vem desenvolvendo e que muito 
contribui para a formação profissional dos alunos é relacionada a produção de imagens sobre a rotina 
produtiva do setor. Isto envolve o registro fotográfico de eventos científicos, de extensão, ou mesmo 
acontecimentos diários de relevância ao Departamento de Jornalismo. Desde o ano passado, a 
cobertura jornalística ganhou reforço com a produção de fotos, trabalho que está sob a 
responsabilidade de um acadêmico do segundo ano. Para o desenvolvimento dessas tarefas, é 
necessário conhecimento técnico específico, teórico e prático. As produções da Agência são 
publicadas no site da UEPG, nos blogs e páginas digitais do curso de Jornalismo, bem como 
disponibilizadas para a grande imprensa. Para a realização desse trabalho, a Agência seleciona 
anualmente estudantes que já tiveram contato com a fotografia e a finalidade é dinamizar a produção 
e divulgação de fatos importantes à comunidade acadêmica. 
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Introdução 

 
A fotografia tem assumido um papel fundamental como registro e documento na sociedade 

contemporânea. O seu desenvolvimento foi potencializado com aparecimento da imprensa e tomou 
um novo rumo a partir do surgimento da plataforma digital. Esta mudança de paradigma é ressaltada 
por vários autores como Oliveira e Vicentini (2009), Daly (2002), Martins (2010) O recurso da 
fotografia serve para estabelecer credibilidade aos fatos cotidianos, principalmente difundidos nos 
veículos impressos de comunicação e também para ilustrar qualquer acontecimento ou fenômeno 

social. Além da função de documentar, a fotografia é importante para o registro da memória que pode 

ser de um acontecimento, uma época, região ou mesmo a história de um país. As discussões sobre 

fotografia e sua importância social no contexto contemporâneo tem mobilizado muitos teóricos, como 
por exemplo, Sousa (2004) que aborda as revoluções da fotografia e do fotojornalismo ao longo da 
história e também Dubois (1993), no livro O ato fotográfico. Ele discute, neste trabalho, as teorias 
fotográficas, entendidas como espelho do real, transformação e traço do real.  

A arte da fotografia foi se popularizando ao longo dos tempos e ganhando espaço em todos 
os cantos. Um dos eventos que impulsionou o aperfeiçoamento dos equipamentos foi a guerra. As 
primeiras que contaram com a cobertura da fotografia e o desenvolvimento do fotojornalismo foram 
as Guerras da Criméia (falsa guerra) e a guerra civil americana. Alguns teóricos defendem a força da 
foto como, por exemplo, Sontag (2004, p. 16) “Fotos fornecem um testemunho. Algo que ouvimos 
falar, mas de que duvidamos parece comprovado quanto nos mostram uma foto” 

A autora também chama a atenção para a época atual: “a fotografia tornou-se um 
passatempo tão difundido, quanto o sexo e a dança”. (p. 18).  Como meio de propagação de uma 
informação, tão difundida no Jornalismo, “as fotos chocam na proporção que mostram algo novo (p. 
30). Martins (2010, p. 16) chama a atenção para a profusão de fotografia no mundo atual. “Nunca se 
fotografou tanto quanto neste início de século”. Ele fala da importância da fotografia, dizendo ( p. 27), 
que “ela fixa o que nunca vai se repetir.”  

Levando em consideração a importância da foto como registro, A Agência de Jornalismo da 
UEPG resolveu criar um serviço de produção continuada de fotografias para ilustrar e complementar 
sua produção jornalística e para compor as matérias publicadas em sites e blogs do curso ou na 
imprensa. O setor de fotografia da Agência, sob a responsabilidade de um bolsista e um professor, 
tem por finalidade proporcionar a cobertura de eventos e atuar em favor do registro histórico dos fatos 
que se passam no Curso, no Departamento de Jornalismo e na universidade, como por exemplo a 
cobertura dos trabalhos de conclusão de curso, um momento importante para o alunado e que 
merece registro. Desde o ano passado, a fotografia tem feito parte da rotina de produção da Agência, 
que para dar conta de suas atividades extensionistas, atua em várias plataformas informativas. 

 
 
Objetivos 

 
Registrar e arquivar os eventos promovidos pelo curso, as defesas de TCCs, bem como os 

vários acontecimentos que merecem destaque, como fórum, debates, seminários, colóquios etc. 
Suprir a demanda de fotos para todos os veículos midiáticos em funcionamento na instituição, 
beneficiando a comunidade acadêmica em seus mais variados setores. Facilitar o acesso às imagens 
e materiais contidos na agência. Preservar o arquivo fotográfico do setor e colaborar para a 
preservação da memória do curso e do Departamento de Jornalismo. Permitir o aprimoramento de 
técnicas fotográficas e a prática da fotografia por parte de alunos, estabelecendo relações entre teoria 
e prática neste campo. Favorecer a aprendizagem fotográfica e a relação com fontes de informação 
externa e interna, que ajuda na formação profissional. 

 
 

Metodologia 
 

A Agência de jornalismo realiza reuniões periódicas, na qual se traçam metas e distribuição 
de tarefas para o bom andamento do projeto. O registro fotográfico está bem presente na maioria dos 
eventos e projetos desenvolvidos pela agência ou em parceria com o setor, As fotos obtidas são 
criteriosamente escolhidas e separadas para serem veiculadas de acordo com as necessidades de 
cada setor em atividade. A ida a campo, a presença marcante do fotógrafo no momento que a notícia 
acontece, vem a ser um exercício fundamental realizado pelo acadêmico, responsável pelas 
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coberturas fotográficas da agência. Nesta prática, o aluno pode desenvolver habilidades 
significativas, resultando em um melhor aprimoramento técnico do trabalho. Tudo que se executa  
tem a participação decisiva dos professores, que orientam e esclarecem sobre as dúvidas que 
surgem no desenvolvimento das tarefas a serem executadas. Embora seja um trabalho em fase 
inicial, a produção tem contribuído para a mudança de rotina no curso, tendo em vista que todos os 
fatos importantes, agora são agendados, discutidos e planejados antecipadamente. E, os resultados 
já começam a ter repercussão na agência de jornalismo. 

 
 

Resultados 
 
O processo de cobertura fotográfica, realizado periódicamente pela agência é de suma 

importância para ao curso, uma vez que a produção fotográfica atende a vários objetivos de 
divulgação dos acontecimentos que envolvem o departamento e o curso de jornalismo.Além de servir 
para atualizar semanalmente o site do curso, o trabalho também é fundamental para a área do ensino 
e extensão, como por exemplo a cobertura das defesas de TCCs ao final de cada ano letivo e registro 
de atividades de projetos de extensão como: Cultura Plural, Ade, Lente Quente e Portal Comunitário. 
O recurso da imagem fotográfica é vital para o fortalecimento de muitos projetos em andamento no 
jornalismo. Além disso, a fotografia gera reflexões e análise dos acontecimentos, pois mostra com 
riqueza de detalhes vários momentos do curso, devidamente registrado pela lente do fotógrafo. 
Concretiza com este trabalho a possibilidade de criar um arquivo que tem por objetivo contribuir para 
a memória, por meio de  registro cultural, social e histórico da instituição. Em 2012 foi registrado, 
através de fotografias, alguns dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) apresentado pelos 
acadêmicos do curso de jornalismo, também foi registrada a maioria das palestras, seminários, 
debates, colóquio e eventos culturais realizados com o apoio da Agência de Jornalismo. O resultado 
deste trabalho foi usado para a divulgação em sites, links, blogs e redes sociais atrelados ao curso de 
comunicação, bem como divulgados na mídia. O arquivamento dessas imagens está a disposição de 
variados setores da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 
 
Conclusões 

 
A preservação de arquivos fotográficos e a cobertura de atividades de ensino, pesquisa  e 

extensão, sem dúvida, é importante às gerações futuras, especialmente a comunidade acadêmica.. 
Essa terá à sua disposição um vasto material informativo que revela parte da história da 
Universidade. O acervo, além de servir às necessidades do Departamento de Jornalismo, constitui-se 
de importante referencial imagético para a universidade. Entende-se que este trabalho auxilia a 
compreensão da história do curso, nos mais diferentes momentos. Desta forma, o Jornalismo 
manterá os aspectos da história dos projetos e eventos promovidos pelo setor, alem de privilegiar a 
cobertura fotográfica dos TCCs de graduação, ficando assim o registro não só à Universidade, como 
também à sociedade. O trabalho fotográfico evidencia o esforço dos professores e alunos em prol da 
qualidade do curso em seus mais amplos aspectos.Todos saem ganhando com a troca de saberes. 
E, a universidade se assegura da continuidade de recursos e parcerias, sendo cada vez mais 
reconhecida por outras instituições. 
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