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RESUMO – Pelo segundo ano consecutivo o Grupo de Extensão Foca Foto (Fotorreportagem 
UEPG), vinculado ao Departamento de Jornalismo, tem propiciado aos alunos do primeiro ano, da 
disciplina Fotojornalismo, a possibilidade de avançar no campo jornalístico produzindo não somente 
ensaios, mas também reportagens. Para dar conta da atividade, os acadêmicos formam duplas, 
estabelecem a pauta, partem para as entrevistas e por fim produzem as fotos e os textos que vão ser 
disponibilizados na web. Procura-se resgatar com esta atividade o interesse não somente pelo 
fotojornalismo, mas também pelo gênero reportagem. Este desafio que eles encaram com muita 
vontade, pois não é uma atividade obrigatória da disciplina, tem por finalidade resgatar na academia o 
interesse pelo texto em profundidade.  Kotscho (2002) ensina que lugar de repórter e na rua 
vivenciando os fatos e trazendo para o leitor histórias e o contexto do fatos que a notícia dos jornais 
diários não conseguem dar conta. No Foca foto, por meio de sua página na Internet são 
disponibilizadas aos leitores diversas reportagens que contam um pouco da cultura, do cotidiano do 
povo e mesmo dos problemas da cidade. A intenção deste projeto é contribuir na formação dos 
alunos, fazer com que se insiram na prática jornalística, que aprendam a se relacionar com as fontes 
e, também, a produzir fotografias jornalísticas de qualidade que ajudem a contar a história que 
escrevem de Ponta Grossa. O projeto de extensão atualmente conta com a colaboração de 15 
estudantes da graduação e dois do Mestrado em Jornalismo, além de duas profissionais da área.  
Além disso, o que é um diferencial, o projeto envolveu os alunos do Fotojornalismo e isso ajudou a 
dinamizar a cobertura semanal do Blog Foca Foto (uepgfocafoto.wordpress.com) . 
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Introdução 
 
Autores como Kotscho (2002), Lima (1995) e Lage (1982) têm chamado a atenção para o 

fenômeno da desvalorização da reportagem nos grandes jornais brasileiros. Em tempos passados, o 
Jornal do Brasil, O Gobo, Folha de São Paulo reservavam espaços importantes para a produção 
textos mais profundos e interpretativos, mas esta realidade foi mudando, principalmente com a 
competição estabelecida pela televisão e, mais recentemente, pelos sites jornalísticos que se 
especializaram em notícias flash. O jornais impressos acabaram, observa Lage, por ceder as 
pressões mercadológicas e reduziram o tamanho de suas matérias com consequências para o 
Jornalismo e aos leitores. 

Embora sem a relevância que tem esses grandes veículos impressos e online, poderia  se 
dizer que de forma acanhada, um grupo de estudantes da UEPG e professores resolveram incluir na 
produção de textos para o seu Blog o gênero reportagem. E os alunos, que a princípio se mostraram 
apreensivos, acabaram assumindo a tarefa de atualizar parte do Blog com a produção textos 
aprofundados. 

A iniciativa do Foca Foto, projeto que surge em 2010, está contribuindo para valorizar a 
prática da reportagem e, melhor, com alunos recém chegados a Universidade Estadual de Ponta 
Grossa. Além de aprender todo o processo de produção desses textos, a proposição tem por 
finalidade criar uma cultura de valorização da reportagem dentro do curso, seguindo assim o que 
algumas disciplinas já vem fazendo, mas não no primeiro ano. Isso jamais fora imaginado. 

As postagens dos alunos são quinzenais, mas o blog também conta com a participação de 
uma série voluntários e bolsistas que ajudam com a produção de notas, notícias e ensaios. Desta 
forma, o grupo consegue fazer a atualização do blog semanalmente, trabalho coordenado pelo 
professor Carlos Alberto de Souza. Como sustenta Borges (2007), Ferrari (2007), um blog pode 
oferece maior diversidade de textos e vai contra uma suposta pasteurização da cobertura jornalística. 
Outro autor que valoriza as páginas da internet para a área da comunicação é Orihuela (2007). Para 
ele, os blogs têm o poder de aumentar as fronteiras da realidade midiática devido ao caráter 
imediatista da internet. Explica que o modo como a publicação e a escrita se relacionam no blog 
(atividades praticamente simultâneas), tornam os textos mais espontâneos, livres de formalidades e 
intensificam a relação do autor com o público.  

As novidades no blog Foca Foto começaram a surgir há dois anos. Em abril de 2011, o site 
iniciou a série “História da Fotografia em Ponta Grossa”, que conta com fotorreportagens especiais 
sobre a história de personagens importantes para o desenvolvimento da fotografia em Ponta Grossa. 
Atualmente esta série está parada, mas a equipe começa a se articular com vistas a ativa-lá, pelo 
caráter social que iniciativa representa. 

A importância do ingresso dos alunos do primeiro ano no projeto é que por meio do blog 
eles estão tendo a oportunidade de produzir materiais jornalísticos logo no início do curso. A exemplo 
de anos passados, a coordenação do Foca Foto pretende reeditar os trabalhos jornalísticos com as 
“máquinas Pin Hole”, procurando resgatar com esta iniciativa os primórdios da fotografia e do 
fotojornalismo. 

 “Os jornalistas são obrigados a escutar o público” ( VARELA, 2007). A relação do Foca 
Foto com o publico é constante. Em 2011, 2012 aconteceram várias exposições nos pátios da UEPG 
central. Durante a Semana da Comunicação, por exemplo, evento realizado pelo Departamento de 
Jornalismo, o Foca Foto expôs fotografias do projeto na entrada do grande auditório nos cinco dias do 
evento, o que aumentou sua visibilidade e participação popular. No ano passado organizou, neste 
mesmo evento, a I Mostra de Fotografia dos Alunos do Curso de Jornalismo. É desta forma que o 
Foca vai estimulando os estudantes que passam pelo projeto a aperfeiçoar técnicas fotográficas e 
textuais. 

 
 

Objetivos 
 
O objetivo principal do Grupo de Extensão Foca Foca (Fotorreportagem UEPG) é valorizar, 

com este trabalho direcionado aos alunos do primeiro ano, a prática da reportagem, por considerar 
que tal iniciativa permite aos acadêmicos tomar conhecimento das várias técnicas de produção 
fotográfica e textual 

Pode-se elencar outras finalidades do projeto como valorizar a cultura e o cotidiano da 
cidade; aliar, no fazer jornalístico, a teoria e a prática ensinada em sala de aula. 
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Metodologia 
 
O desenvolvimento das reportagens pelos alunos do primeiro ano tem acompanhamento 

direto do professor da disciplina de Fotojornalismo e da equipe de alunos que integram o projeto Foca 
Foto. Além de discussões teóricas sobre reportagem, linguagem jornalística, gêneros, os alunos 
aprendem fazendo, experimentando. Os trabalhos apresentados pelos alunos são revisados. Muitas 
vezes eles têm que voltar a campo para as entrevistas, e depois os textos são selecionados, 
seguindo um cronograma de baixamento. Os textos são editados por Matheus Henrique de Lara, 
bolsista do projeto, e logo que estão prontos são publicado no site. O projeto tem sido muito 
visualizado, o que, de certa forma, demonstra que o trabalho está tendo repercussão no seio social e 
isso pode ser conferido também pelos comentários nas redes sociais. O processo de seleção de 
materiais a serem postados são definidos pela comissão de organização do projeto, formada pelo 
professor coordenador, o editor do blog, alunos do curso e responsável técnica em fotografia da 
UEPG. Definida a matéria que será postada na semana, ela passa pela edição do blog, que adapta o 
texto e o formato para que a reportagem seja colocada na rede da maneira mais apropriada possível.   

 
 

Resultados 
 
Pode-se classificar a mídia internet como coringa, já que abrange características das mídias 

tradicionais. A imagem da televisão, o texto do impresso, o imediatismo do rádio. Os blogs são 
alternativas de comunicação que fogem dos padrões da grande imprensa. A linguagem pode ser 
direcionada, o formato é variável. Inclusive, a interatividade com o leitor acaba sendo o ponto 
principal da visibilidade e desenvolvimento dessas páginas. Pensando em mídia com caráter 
alternativo, pode-se afirmar que os blogs procuram registrar aquilo que não é mostrado pela mídia, 
ou, se é, com foco diferenciado. A série “História da fotografia em Ponta Grossa”, do Foca Foto, é um 
bom exemplo disso. Obtivemos um registro sobre a história, cultura, povo e economia de Ponta 
Grossa que não tem espaço na mídia local, nem televisiva, nem impressa e muito menos radiofônica. 
Agora com o envolvimento dos alunos do primeiro ano na produção de reportagens sobre a cidade se 
abre um leque maior de cobertura do Município, além oportunizar aos acadêmicos a change de 
escreverem bons textos que retratam aspectos importantes de Ponta Grossa. 

 
 

Conclusões 
 
Embora tenha se constituído em 2010, quando o professor Carlos Alberto de Souza, 

ingressou na universidade, o projeto Foca Foto, que tem por finalidade retratar o cotidiano, a história 
e a cultura pontagrossense, continua se estruturando e se aperfeiçoando para dar conta das 
demandas na área do jornalismo, especificamente da produção de sentido sobre a cultura local. 
Todos os anos são apresentadas novidades com o objetivo de dinamizar a página. A produção de 
reportagens no Blog faz parte da origem do projeto, a novidade de envolver os alunos do primeiro ano 
começou em 2012. Esta é a segunda turma a experimentar esta atividade. Mas além de reportagens, 
o blog tem se especializado em ensaios fotográficos, promovido exposições, realizados cursos e 
participado de eventos científicos e de extensão. Atualmente vem expondo uma série de fotos sobre 
a cultura paranaense no Museu de Carambei. A mostra deverá ficar no local até o final de maio. O 
grupo recentemente viajou para Lapa e estará realizando uma exposição sobre os prédios históricos 
da cidade no XXI Conex. Estão previstas para este ano mais três ou quatro exposições. 

Contudo, o carro chefe do Blog ainda continua sendo a produção de reportagens e 
fotográficas artísticas e de caráter jornalístico. Além da atenção a reportagem, o projeto de extensão 
resolveu inovar e criou dois novos projetos que também conta com a participação efetiva de alunos. 
Trata-se dos projetos Antes de Depois que procura retratar a mudança que a cidade vem sofrendo 
com o progresso; e Destaque. Este procura valorizar a criatividade dos alunos estabelecendo uma 
competição entre eles na produção de fotografias. As fotos são analisadas por uma equipe de 
especialistas que vota nas melhores. A melhor é publicada semanalmente no Blog. Esta é mais uma 
forma de valorizar a produção dos alunos e a incentivá-los a seguir no campo jornalístico. 

Por meio deste projeto de extensão, vale dizer, também se valoriza a discussão teórica da 
fotografia e a produção de conhecimentos com a realização de pesquisa. Neste aspecto, o projeto 
tem uma ligação escrita com a Linha de Pesquisa Fotojornalismo, História e Tecnologia. A 
interatividade com o leitor é o ponto principal elo que movimenta e estimula a produção de um blog. 
Um processo que procuramos valorizar também é a interatividade com os internautas e isso está em 
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etapa de consolidação. Ward (2006) sustenta que a interatividade promove todas os tipos de 
discussões e amplia o horizonte comunicativo. O blog acaba se tornando uma ferramenta de 
aproximação entre o público e quem produz as informações postadas na rede. É isso que temos 
buscado, melhorar em relação e a interatividade com o público leitor. 
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