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Resumo 
 

 
O presente artigo tem como objetivo apresentar o relato da experiência de produção 

da fotorreportagem intitulada “Canteiro Escola: Construindo Cidadania”, produzida na 
disciplina Projeto Interdisciplinar de Comunicação III, ministrada no terceiro semestre do 
curso de Comunicação Social: habilitação em Jornalismo da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). A produção visa retratar a busca por cidadania de uma comunidade 
popular a partir do projeto Canteiro Escola, que proporciona a chefes de família de baixa 
renda a oportunidade de desenvolverem habilidades de construção civil e dar a eles 
condições de construir sua residência e, posteriormente, atuarem como profissionais da 
área. A experiência de acompanhar os trabalhos desse grupo durante um semestre 
possibilitou reflexões acerca do papel social do jornalista e da troca de conhecimentos entre 
as diferentes identidades envolvidas no projeto. 
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1. Introdução 

                                                 
1  Trabalho apresentado na Divisão Temática de Jornalismo, da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação 
Científica em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Graduando, no 5º período, do curso de Comunicação Social-habilitação em Jornalismo da UFU, email: 
marcos.ufu@hotmail.com. 
3 Graduando, no 5º período, do Curso de Comunicação Social-habilitação em Jornalismo da UFU, email: 
brunnermacedo@gmail.com. 
4   Graduanda no 5º período do Curso de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo da UFU, email: 
andressa.ufu@gmail.com. 
5 Estudante do 5º. Semestre do Curso de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo da UFU, email: 
gab_gabriela@yahoo.com. 
6 Estudante do 5º. Semestre do Curso de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo da UFU, email: 
vanessa.alvesd@hotmail.com. 
7 Orientador do trabalho. Jornalista, Mestre e Doutor em Ciências da Comunicação pela ECA- USP (2003/2008) e 
Professor Adjunto do Curso de Comunicação Social com habilitação Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, 
email: gerson@faced.ufu.br. 
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O Brasil é um país que se desenvolveu de maneira desigual. Há, hoje, um déficit 

habitacional preocupante, especialmente entre as famílias de renda mais baixa. Ao 

considerar que a casa própria é um bem imprescindível para o bem-estar de uma família, é 

possível afirmar que ela fornece dignidade ao cidadão, ou ainda, cidadania.  

Inserido no programa “Conexões de Saberes”, o projeto Canteiro Escola atua como 

instrumento para capacitar chefes de família na construção civil, respeitando as suas 

experiências de vida e as identidades individuais. O projeto se constitui de uma via de mão 

dupla. As comunidades populares, carecidas de visibilidade, têm contato com a 

universidade e seus saberes. Esta, por sua vez, experimenta uma realidade diferente da 

acadêmica: a realidade prática em detrimento da teoria tão valorizada nas instituições de 

ensino superior.  

Os participantes do projeto são oriundos da ONG Ação Moradia, presente em uma 

região periférica de Uberlândia (MG), que envolve bairros carentes como o Morumbi, Dom 

Almir, Joana D’arc e Celebridade. 

A proposta da disciplina Projeto Interdisciplinar em Comunicação III, ministrada 

pelo professor Gerson de Sousa no terceiro período do curso de Comunicação Social com 

habilitação em Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), era a produção de 

uma fotorreportagem, desenvolvida a partir do acompanhamento de uma comunidade 

durante o semestre letivo. Durante a produção do material, cada grupo deveria relacionar 

conceitos estudados em todas as disciplinas daquele período do curso:  Psicologia, Cultura e 

Política no Brasil Contemporâneo, Teorias da Comunicação II, Técnicas de Reportagem, 

Entrevista e Redação Jornalística, e Fotojornalismo. 

 

2. Objetivo 

 

O principal objetivo do trabalho foi retratar, da maneira mais fiel possível, o 

projeto “Canteiro Escola”. O grupo teve a constante preocupação de conhecer 

profundamente o projeto como um todo para produzir, ao final, uma fotorreportagem que 

possibilitasse visibilidade aos aspectos, principalmente os sociais, do Canteiro Escola. 

Dessa forma, o grupo se ateve, num primeiro momento, a mostrar como se desenvolve o 

projeto.  
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A equipe se atentou em montar a história do projeto de forma atrativa e criativa, 

para devolver aos participantes e colaboradores o carinho e a boa vontade com os quais 

receberam o grupo. Articulamos cada detalhe pensando no reconhecimento que merecem 

essas pessoas. Assim, a forma visual que tomou a fotorreportagem se deve à vontade do 

grupo de presentear e emocionar os integrantes do projeto.   

O aspecto social que o Canteiro-Escola acolhe teve caráter decisivo na decisão 

do grupo de usá-lo como fonte para o trabalho de PIC. São chefes de famílias sendo 

capacitados por professores universitários a construir casas. O contexto humano em que se 

encontra essa causa “tocou” cada um do grupo. É o saber acadêmico levando dignidade e 

cidadania para o saber popular. Tais chefes, em sua maioria, possuem somente o 

conhecimento prático da engenharia civil. Eles sabem como fazer, mas não sabem o porquê. 

Sabem, por exemplo, que um quarto deve ser construído em determinada parte da casa 

devido à iluminação, mas não sabem explicar o porquê. Os professores e as bolsistas 

participam do projeto levando conhecimento teórico e, com isso, conhecem e aprendem 

com a realidade social que acometem as comunidades menos favorecidas, além de serem 

despertadas para o valor das coisas: de uma aula, de uma oportunidade etc. É o saber 

popular humanizando o saber acadêmico e vice-versa.   

O objetivo que permeou todo o trabalho foi o intuito da equipe de fazer um 

jornalismo social. Um jornalismo sem interesses mercadológicos. Faz-se necessário na 

sociedade um jornalismo que exponha as reais dificuldades e necessidades da população 

que a compõe. Além de informação, deve haver mobilização. As pessoas estão carentes de 

debates, discussões, os quais possibilitem a formação de opiniões críticas que levem a ações 

efetivas.  

 

3. Justificativa 

 

Ao desenvolver uma fotorreportagem que reproduz o projeto “Canteiro Escola: 

Construindo Cidadania”, foi possível, para os estudantes envolvidos, colocar-se na condição 

de historiadores do cotidiano de uma parcela significativa e desfavorecida de pessoas que 

compõem a sociedade.  Com isso, o grupo deixa de ser mero repetidor de ideias e adentra 

no âmago das relações estabelecidas pela comunidade popular tanto no nível aluno-aluno 

quanto na relação deles com a universidade.  
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Fotorreportagem é uma reportagem jornalística composta por séries de fotografias 

que constroem significado da realidade por meio da narrativa de imagens. Entretanto, a 

cobertura do projeto Canteiro Escola, por meio de imagens, exigiu bem mais que a técnica 

fotográfica. O contato direto dos produtores do material com a comunidade foi fundamental 

para o entendimento da realidade da comunidade e de sua participação no projeto. Foram 

necessárias entrevistas, assistir aulas, buscar bibliografias e ultrapassar o modo acadêmico e 

sistemático de pensar as comunidades populares, permitindo a utilização das sensibilidades. 

O grupo considera fundamental realizar um trabalho de fotorreportagem envolvendo 

a comunidade popular e a comunidade acadêmica. A experiência adquirida neste trabalho 

trouxe novas possibilidades para a equipe, que aprendeu a fotografar além da técnica e pôde 

praticar fotografia destinada ao enriquecimento de matérias jornalísticas. Fotos que, na 

maioria das vezes, necessitam de agilidade para serem tiradas. Ao acompanhar o projeto, 

foi possível aplicar diversas técnicas aprendidas na disciplina “Técnicas de Reportagem, 

Entrevista e Redação Jornalística”.  

Cabe ressaltar que, na produção da fotorreportagem, foi imprescindível estabelecer 

comunicação direta com a comunidade de forma que eles pudessem nortear a produção da 

fotorreportagem com suas particularidades. As escolhas estéticas na composição do produto 

precisavam estar fielmente em consonância com as características próprias do grupo 

retratado. 

Alguns pesquisadores, como o jornalista e professor Francisco Sant’Anna, 

questionam a existência do Jornalismo Social no Brasil. A produção da fotorreportagem a 

respeito do projeto “Canteiro Escola” é importante para demonstrar que ainda há pessoas 

comprometidas com esse tipo de jornalismo. O grupo acredita que tal ideal não é uma 

quimera. É possível partir de um modesto foto documentário e transladar para pequenos 

jornais, de maneira a alcançar, gradualmente, o tipo de jornalismo idealizado nas academias 

universitárias.  

 

4. A produção da fotorreportagem 

 

A primeira etapa de realização da fotorreportagem foi a escolha da comunidade com a 

qual o grupo iria trabalhar. Analisadas algumas propostas, a equipe optou pela comunidade 

envolvida no projeto “Canteiro Escola: Construindo Cidadania”, oriunda da ONG Ação 

Moradia, no Bairro Morumbi, em Uberlândia. Seguiu-se então uma pesquisa dos trabalhos 
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desenvolvidos no interior do projeto. Foram feitos contato oral com organizadores do projeto, 

leitura do projeto aprovado por meio do programa Conexões de Saberes na UFU e visita ao 

blog do projeto. 

A disciplina Projeto Interdisciplinar em Comunicação III exigia a produção de relatórios 

em diferentes estágios do trabalho. Para o primeiro relatório foi necessário, além de determinar 

a comunidade escolhida, sugerir temáticas-chave para serem trabalhadas com a comunidade no 

decorrer dos trabalhos. Tais temáticas deveriam estar relacionadas com as outras disciplinas do 

curso de jornalismo cursadas naquele período. As temáticas escolhidas pelo grupo foram: a 

visibilidade da comunidade, trabalhada por meio de conceitos estudados em Fotojornalismo; a 

cidadania desses agentes sociais, pensada especialmente nos conceitos da disciplina Cultura 

e Política no Brasil Contemporâneo; a identidade dos sujeitos, trabalhada com suporte dos 

estudos em Psicologia; a experiência de vida daqueles indivíduos, suscitada na direção dos 

estudos realizados pelo grupo em Teorias da Comunicação e, por último, as relações 

estabelecidas no interior da comunidade, temática apoiada por estudos realizados na 

disciplina Técnicas de Reportagem, Entrevista e Redação Jornalística. 

Feito o primeiro contato com coordenadores do projeto, iniciou-se o contato com as 

pessoas da comunidade. O grupo frequentou as aulas teóricas e práticas, nas quais os 

participantes aprendiam ou aprimoravam técnicas de comunicação. Para além disso, 

trocavam conhecimentos e experiências entre eles. Nessas aulas iniciou-se a produção de 

imagens, com fotografias nos diferentes planos, evidenciando o contexto da aula como um 

todo, e também a individualidade de cada aluno. 

Posteriormente, o grupo partiu para a realização de entrevistas com os professores 

coordenadores do projeto (Antonio Carlos dos Santos e Dogmar Antônio de Souza Junior), 

as bolsistas atuantes na organização (Rafaela Borsato Belo e Vanessa Vidal Gonçalves), a 

líder comunitária do Ação Moradia (Diene Santos de Souza), e os participantes (Rosa 

Barros da Silva, Maria dos Reis da Silva Souza, Itamar Siqueira Silva e José Francisco de 

Oliveira Neto), provenientes da organização não governamental Ação Moradia. 

As entrevistas foram de extrema importância para a construção posterior do roteiro. 

Neste momento, foram averiguadas a eficiência e a coerência das temáticas-chave, que 

delimitariam eixos de montagem da fotorreportagem. Configurando-se como o momento de 

mais próximo contato entre o grupo e os indivíduos participantes e produtores do projeto 

“Canteiro Escola”, as entrevistas contribuíram ainda para a familiarização do grupo com as 

características particulares e peculiares de cada indivíduo entrevistado, que passou a receber 
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atenção especial nos momentos em que eram tiradas as fotografias. Tais características 

foram, portanto, elemento importante para a reflexão sobre o que seria fotografado.  

Com um número considerável de imagens na galeria de fotos, seguiu-se a produção 

do roteiro para a produção da fotorreportagem. As imagens foram primeiramente agrupadas 

em torno das temáticas-chave, que foram distribuídas no tempo da fotorreportagem. A 

produção de fotos partiu predominantemente do plano geral para fotos em primeiro plano 

ou plano detalhe dos participantes. Foi utilizado um vídeo produzido em uma das aulas em 

que os alunos do Canteiro Escola utilizavam uma betoneira. A imagem da betoneira girando 

abriu e fechou a fotorreportagem. Além de aparecer entre os eixos da produção, ela tinha a 

função de estabelecer a ideia de movimento. 

Na produção do roteiro, foi necessário determinar as frases a serem utilizadas em 

alguns momentos de transição da fotorreportagem e a trilha sonora. As frases foram obtidas 

a partir das entrevistas realizadas com as pessoas envolvidas no projeto. A trilha sonora foi 

determinada a partir das intenções do grupo com a fotorreportagem e, especialmente, pelas 

características da comunidade retratada. Foram escolhidas as músicas: Torresmo à 

Milanesa, do sambista paulista Adoniran Barbosa, e a Sinfonia nº 3 em D maior, Op. 29, do 

compositor russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky. 

Depois de produzido o roteiro, foi realizada a montagem e a edição da 

fotorreportagem. Para tal, foi utilizado o programa Windows Media Player. Após editado e 

publicado, o vídeo foi gravado em uma mídia DVD, distribuído e apresentado para a 

comunidade.  

 

5. A recepção da comunidade   

 

O primeiro contato entre o grupo de estudantes de jornalismo e a comunidade foi de 

empatia de ambas as partes. A comunidade participante do projeto Canteiro Escola recebeu 

os alunos de jornalismo com cordialidade e acolhimento, o que facilitou todo o 

desenvolvimento do trabalho. Ao iniciar as aulas, praticas/teóricas do projeto os estudantes 

de jornalismo se apresentaram aos participantes e explicaram toda a atividade de 

fotojornalismo que iríam realizar para, posteriormente, produzirem a fotorreportagem. 

Diante disso a comunidade do Canteiro Escola se mostrou-se apreensiva, entretanto 

animada e disposta a cooperar com a proposta apresentada.  
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No decorrer do projeto, as atividades foram acompanhadas e realizadas pelos alunos 

de jornalismo, com a produção de fotos e a realização de entrevistas, situações que 

contribuíram para aumentar a expectativa quanto a produção do vídeo por parte dos 

participantes. 

Ao fim dos trabalhos, durante a apresentação da fotorreportagem à comunidade, 

surgiram diversos comentários como o de Rosa Maria, uma das integrantes do Canteiro 

Escola, que afirmou que a música inicial, de Adorian Barbosa, era feia, opinião contrária à 

de outra participante, Maria dos Reis, que além de elogiar a canção, tecia comentários 

acerca de suas aparições no vídeo. De forma irreverente a participante afirmava: “Olha o 

monstro!”. O coordenador do Canteiro Escola, Antonio Carlos dos Santos, elogiou diversas 

vezes a qualidade do trabalho e propôs a gravação, por sua conta, de um DVD para cada 

integrante do projeto.  

Foi possível então perceber que as expectativas da comunidade do Canteiro Escola 

quanto à fotorreportagem foram supridas, após construírem consideravel expectativas ao 

longo do semestre em torno de como ficaria e seriam expostas as atividades que eles 

realizaram durante o período. O grupo que se reuniu para assistir a fotorreportagem sentiu-

se, visivelmente, satisfeito com o resultado final. 

 

6. Considerações Finais 

 

Para o grupo produtor da fotorreportagem, formado por alunos de jornalismo, 

trabalhar e ver de perto a parte social, por vezes esquecida na academia foi gratificante. A 

vontade de aprender e a simplicidade das pessoas integrantes do “Canteiro Escola” 

estiveram nítidas e a cada encontro a vontade de cada um do grupo em trabalhar e tornar o 

projeto conhecido e valorizado aumentava. 

O contato social foi, possivelmente, o ponto forte da fotorreportagem. Deixar a 

“zona de conforto” e permitir o próprio envolvimento com realidades, por vezes distantes 

ao contexto acadêmico, contribui no crescimento profissional e humanístico de qualquer 

indivíduo. 

O Projeto “Canteiro Escola” é uma importante iniciativa no campo da extensão 

universitária. Não só os organizadores do projeto puderam utilizar a experiência para 

enriquecer suas formações acadêmicas. Os alunos de jornalismo puderam acompanhar o 

projeto, mergulhar em uma nova percepção acerca da realidade social, que ultrapassa as 
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fronteiras do ambiente universitário. Trabalhar com as comunidades e seus problemas, os 

quais se encontram principalmente para além dos muros da academia, é de suma 

importância para uma vivência profissional plena e socialmente engajada. 

Os benefícios de um projeto como o “Canteiro escola” está em uma via de mão 

dupla: a comunidade popular colhe frutos relevantes com a capacitação para a construção 

da casa própria e noções de cidadania e a comunidade acadêmica absorve o conhecimento 

popular que não pode ser mantido alheio à academia, tanto a engenharia quanto o 

jornalismo. A partir de práticas extensionistas, como esta, a universidade humaniza-se e 

retorna para a comunidade o conhecimento por vezes preso entre muros e paredes de 

laboratórios e salas de aulas. 

O projeto, notavelmente, conseguiu mudar a vida dos participantes. Vários deles 

relataram como os conhecimentos adquiridos por meio das aulas contribuíam para o 

engrandecimento de suas práticas profissionais e para a valorização da dignidade e da 

cidadania. Foi possível perceber, através das entrevistas que, devido ao “Canteiro Escola”, 

os alunos passaram a ter maior segurança para enfrentar os desafios diários de suas 

profissões e de seus cotidianos.  

As comunidades receberam o grupo de alunos de jornalismo de maneira acolhedora 

e prestativa. Animada com a possibilidade de ser retratada em uma fotorreportagem, grande 

parte dos participantes se disponibilizou a ajudar o grupo com entrevistas, e não hesitou em 

deixar-se ser fotografada. 

Além dos conhecimentos técnicos adquiridos durante a realização de entrevistas e 

fotografias, também foi possível iniciar um contato mais profundo com os indivíduos e 

grupos abordados. Saber lidar com o “outro” é fundamental para o exercício de um 

jornalismo menos mercadológico e mais humanitário, verdadeiramente voltado para 

problemas de nossa sociedade. A execução deste trabalho despertou no grupo de futuros 

jornalistas um respeito maior pelo conhecimento popular. Foi possível perceber que tanto o 

conhecimento popular, quanto o acadêmico são importantes. Todas as pessoas envolvidas 

no projeto mostraram que esses dois conhecimentos podem estar em conjunto, podem ser 

unidos. 
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