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Resumo: A proposta deste trabalho é apresentar o último e-book lançado pelo projeto Fotorreportagem UEPG. 

Trata-se de Foto&Poema, publicado pela Editora da Proex no final de 2018.  Os organizadores da obra já 

trabalham no segundo volume, que deverá ficar pronto até o final de 2019. Foto&Poema, contribui com a 

formação acadêmica, ajuda no processo criativo e colabora, por meio da ação disciplinar, para estabelecer por 

meio do projeto, a integração dos professores e alunos dos três departamentos envolvidos na organização do e-

book. Além disso, também têm o intuito de valorizar a criação, a arte, a ciência e, ao mesmo tempo, colocar uma 

reflexão sobre a fotografia como linguagem, envolvendo esses três departamentos de ensino da UEPG, tais 

como: o Departamento de Jornalismo, Estudos da Linguagem e Artes. Participam da elaboração do livro 

professores, acadêmicos, integrantes do projeto e egressos da universidade.   

Palavras-chave: Fotografia. Poema. E-book. 

 

INTRODUÇÃO 

Entre os trabalhos que o Projeto de Extensão Foca Foto da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG) desenvolve está o livro “Foto&Poema: Diálogos entre Arte e Ciência”. 

Essa é mais uma das importantes atividades que está sendo realizado pela equipe. O trabalho 

envolve professores, acadêmicos, integrantes do projeto e até egressos. A equipe fica 

responsável pela seleção de imagens, elaboração dos poemas e a divulgação do livro junto aos 

meios de comunicação.  Das 42 imagens que compõem o e-book, algumas delas são de 
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2  Bolsista no projeto de extensão Foca Foto, aluno de Jornalismo da UEG- verdaogr@hotmail.com 
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autoria da técnica laboratorial em fotografia, Taís Maria Ferreira e do professor Carlos 

Alberto de Souza 

Além de Foto&Poema, o grupo Foca Foto é também responsável pelo Coleção 

Imagética, cujas obras, em formato digital, com corpo editorial e ISBN, têm o apoio da Proex 

(Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais). Com esses projetos que privilegiam a 

imagem, o Foca Foto relaciona, ao mesmo tempo, os campos da fotografia e da linguagem, 

ajudando na aprendizagem de técnicas fotográficas e de produção textual.  

A fotografia e o texto, nessas obras, expressam um registro, memória e acabam 

revelando parte da história da extensão no Departamento de Jornalismo da UEPG e do próprio 

cotidiano da cidade de Ponta Grossa. Munhoz (2002) explica que hoje os meios impressos e 

eletrônicos têm utilizado cada vez mais a imagem como importante componente informativo e 

até mesmo como elemento principal das publicações, sejam elas revistas, jornais ou mesmo 

sites e blogs da Internet. Por isso mesmo, pelo valor que tem a fotografia, é que o grupo Foca 

Foto tem investido em livros eletrônicos, que além de contribuir para o aprendizado de 

técnicas fotográficas, ajudam a contar a história do grupo e dos alunos que fazem ou fizeram 

parte do Foca Foto. 

A imagem tem proporcionado ao homem novas experiências e narrativas da realidade. 

Ela autentica muito do que é escrito sobre o mundo, dos acontecimentos políticos, sociais, 

econômicos e culturais, narrados pela mídia impressa, eletrônica e digital. Como observam 

alguns autores, o conhecimento teórico e técnico da fotografia é o primeiro passo para a 

produção de fotos de qualidade, que aliam informação e estética, não esquecendo nunca da 

questão ética, que é uma precupação do projeto em todas as suas atividades. 

Compartilham desse pensamento sobre o valor da imagem autores como Folts (2007) 

e Peter (1999). Para eles, a condição para fazer boas fotos vai além do conhecimento técnico. 

O fotógrafo necessita cultivar a criatividade, curiosidade, paciência, persistência e, antes de 

tudo, o gosto pela profissão. Folts (2007, p. 57) explica que “um bom fotógrafo precisa saber 

mais do que apenas fazer ajustes e girar botões. Ele deve (p.57) “visualizar a cena e entender 

que ela contém uma fotografia bem antes de acionar o obturador”. 

A parte inicial de “Foto&Poema: Diálogos entre Arte e Ciência” é composto por três 

capítulos reflexivos e teóricos sobre imagem e criação artística. O debate é mediado por três 

professores de diferentes departamentos da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), 

tais como: o Departamento de Jornalismo, Estudos da linguagem e Artes. O primeiro artigo 

intitulado “Imagem, nossa companheira do dia a dia” é de autoria do professor do Curso de 
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Jornalismo e coordenador do projeto, Carlos Alberto de Souza, que revela a história e o poder 

noticioso da fotografia na mídia impressa e digital. 

A segunda reflexão é de responsabilidade do professor do Departamento de Estudos e 

Linguagem, Paulo Rogério Almeida, com o título “A poesia: alguns aspectos a serem 

considerados”. Esse capítulo traz conceitos teóricos e estabelece diferenças entre poemas e 

poesias. 

Em seguida, abre-se espaço ao capítulo “Não sou aquilo que você vê, sou aquilo que 

sou: um pouco do que você imagina, um pouco do que você sonha”, de autoria da professora 

do Departamento de Artes, Josie Agatha Parrilha da Silva. Nesse capítulo, o leitor pode 

acompanhar o processo de contemplação das Artes Visuais, principalmente, apreciando o 

visual das imagens. Ao longo de todo o trabalho, o leitor tem acesso a uma série de poemas, a 

maior parte deles de alunos da UEPG, que procuram refletir, baseados nas fotografias que 

escolheram, seus sentimentos sobre o mundo e as coisas. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo do e-book Foto& Poema é incentivar a prática fotográfica, valorizar a 

cultura e a escrita, mas principalmente a criatividade dos acadêmicos. Este tipo de e-book 

procura estimular os alunos a buscar mais conhecimento e aperfeiçoamento técnico, bem 

como estimulá-los à criação e a compartilhar suas vivências e experiências reais. O e-book 

retrata os mais variados cenários urbanos e rurais, valoriza aspectos da cultura paranaense e o 

patrimônio histórico das cidades. Serve também como experimento a novas linguagens na 

área da fotografia, da arte e da ciência. 

 

METODOLOGIA 

Para desenvolver o e-book, a equipe do Foca Foto se reúne semanalmente. Nessas 

reuniões são debatidas as pautas, selecionadas as imagens produzidas pela equipe e criado um 

banco de imagens no Google Drive. A partir desse momento, os alunos e professores são 

estimulados a escolher as fotografias que vão lhe servir de inspiração à produção de seu 

poema. Depois de receber os poemas, professores e a equipe editorial seleciona os melhores 

que vão à publicação no livro. A próxima etapa envolve revisão dos poemas, organização de 

todo material e diagramação. Depois de editado, o livro eletrônico passa por nova revisão até 
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a sua publicação na WEB e no site da Proex, que reserva espaço aos livros eletrônicos de 

extensão. 

Depois disso, os estudantes fazem depoimentos/reflexões sobre a obra o que ajuda 

no processo de elaboração de novas propostas editoriais. 

 

   

RESULTADOS 

A obra Foto&Poema é resultado de uma parceria entre o Curso de Jornalismo, 

professores dos departamentos de Artes e Estudos de Linguagem, da UEPG. As fotografias 

relevam, quase sempre o cotidiano, a realidade, sentimentos e percepções do mundo.  No 

conjunto, o primeiro e-book reúne 42 poemas, muitos deles escritos por alunos dos três 

cursos, além de contar com a participação de professores e funcionários ligados a área da 

imagem.  

 “Foto&Poema: Diálogos entre Arte e Ciência” consiste em uma estratégia para 

despertar nos alunos o interesse pela fotografia e pela produção estética da imagem, tanto nos 

aspectos teóricos, quanto práticos. Além disso, as imagens selecionadas apresentam valor 

documental muito grande.  

Quando pensamos na relação entre teoria e prática proporcionada pelo Grupo Foca 

Foto, não se pode esquecer, como aponta Gimenes (2011) que “A prática é fundamento, 

finalidade e critério de verdade da teoria. A primazia da prática sobre a teoria, longe de 

implicar a contradição e a dualidade, pressupõe íntima vinculação com ela” (GIMENES, 

2011, p. 35-36). Ao produzir fotos, ao elaborar poemas e ao participar ativamente das várias 

atividades do grupo, o estudante coloca em ação o conhecimento adquirido em sala de aula. 

De acordo com Boni (2013), a escolha da fotografia e sua relação com o texto 

garantem produção de sentido à imagem e direcionam a leitura. Esse é o sentido de 

Foto&Poema. Essa arte de preparar sentido, de direcionar o olhar, de retratar a realidade por 

meio de textos poéticos. São imagens que potencializam a informação, os sentidos e os 

sentimentos, que revelam beleza, dualidade, contradições e, ao mesmo tempo, atualidade 

  



16º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

Resumo Expandido Modalidade D: “Apresentação de produtos” 
5 

 

Figura 1 Capa do e-book Foto&Poema (FOCA FOTO, 2018) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 “Foto&Poema: Diálogos entre Arte e Ciência” foi mais um dos trabalhos abraçados 

pela PROEX que percebeu a relevância desse projeto para a comunidade e ao Curso de 

Jornalismo da UEPG.  Essa e demais obras elaboradas pelos estudantes, professores e alunos 

egressos da universidade, têm proporcionado visibilidade ao Curso e à UEPG. O e-book, 

publicado em dezembro do ano passado, está disponível na página da PROEX e nas páginas 

do Foca Foto. Com esse livro, dá-se visibilidade à cultura e ao cotidiano de cidades 

paranaenses e a outros centros urbanos. A obra revela percepções diferentes sobre as imagens 

que disponibiliza ao público, sensibiliza as pessoas, valoriza a extensão, o ensino e a 

criatividade. Destaca peculiaridades e inspira alunos a sair do lugar comum, a ser criativo e 

sensível diante do que a realidade apresenta. Por isso é que a obra e o trabalho do Foca Foto 

se revestem de importância, assumem relevância no meio social. 
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