
ENTREVISTA COM ISAAC FONTANA: A 

VISÃO DE UM FOTOJORNALISTA 



   Com o termo se espalhando a partir da década de XX, o fotojornalismo pode ser definido 

como a junção da fotografia em sua forma mais pura com o caráter critico e informativo do 

jornalismo. Em tempos que, a informação precisa ser transmitida de maneira clara e rápida, a 

imagem se tornou o ponto principal desta nova forma de se transmitir informação. Sendo 

assim, o fotojornalismo vem se disseminando em diferentes meios para atingir todos os tipos 

de públicos e levar a informação em forma de arte para a sociedade. 

    Os profissionais que trabalham com o fotojornalismo podem atuar em diferentes campos, 

como a política, cultura, guerra, esporte, manifestações e diversos outros. À medida que, os 

fotojornalistas que atuam no mercado hoje em dia podem seguir uma carreira de forma 

independente, como freelancers ou vinculado a um canal de comunicação, sendo assim, 

seguindo a linha editorial proposta pelos mesmos. Portanto, independentemente de que forma 

atuem, tais profissionais se fazem cada vez mais presentes e necessários. 

   Com tal cenário, o fotojornalista Isaac Santana, de 27 anos e  morador de Londrina, no 

Paraná, aceitou conceder uma entrevista, trazendo sua visão em relação ao fotojornalismo. Seu 

trabalho é majoritariamente divulgado através das redes sociais, assim, permitindo o fácil acesso 

a suas fotos. Neste cenário, segue a abaixo a entrevista com Isaac Santana e algumas fotos de 

seu trabalho que ele cedeu de  maneira espontânea para a ilustração 



Quando e onde começou sua carreira como fotógrafo, como decidiu se tornar um 

fotojornalista? 

 

Nunca me imaginei como fotógrafo, a fotografia simplesmente caiu de paraquedas em 

minha vida. 

Após terminar o ensino médio, não escolhi nenhum curso superior para ter uma “carreira”. 

Sendo assim, trabalhei em vários ramos até que em agosto de 2014 fui contratado como 

office boy no jornal Folha de Londrina. Dentro do jornal acabei encontrando a fotografia, 

comprei uma câmera antiga de um dos fotógrafos e comecei a “brincar”. 

Trabalhando como office boy na redação do jornal, eu passava por vários setores 

(fotografia, imagem, diagramação...) e na fotografia me sentia muito bem, pois era o setor 

mais divertido, onde conseguíamos ter uma maior liberdade para brincadeiras e tal. Como já 

havia comprado uma câmera de um dos fotógrafos, comecei a me interessar pelo 

fotojornalismo, eu não me identifico com as outras áreas da fotografia. 

Vi no fotojornalismo uma maneira de me expressar, de informar e incomodar com imagens, 

de chocar as pessoas com realidades que talvez não vejam no seu dia a dia 



 

O que você considera ser uma característica crucial em um fotojornalista? 

 
Um fotojornalista precisa ser sagaz. 

 

Como você descreveria seu estilo fotográfico? 

 

Acho que ainda não desenvolvi um “estilo fotográfico” penso muito sobre mostrar 

acontecimentos que passam batido no cotidiano de boa parte da população, mas tudo 

depende da pauta, hora estou cobrindo um protesto, hora um jogo de futebol, é muito 

relativo.  
 

 

Qual o equipamento que você utiliza? 

 

Atualmente trabalho com a Canon 6D, uma 17-40 L f4, uma 24-105 L f4, uma 

70-200 MK III L f2.8 e um flash. 

 



Quais jornalistas e fotojornalistas você mais se inspira e admira? 

 

São muitos. Quando comecei a fotografar, acessei os sites das principais agencias do 

mundo e comecei a seguir todos os fotógrafos. Sendo assim, diariamente consigo ter 

muitas referências. 

Mas falando em nomes, admiro muito o amor pela profissão da minha chefe de redação 

Adriana De Cunto, o chefe de fotografia Sergio Ranalli que é um monstro, reconhecido e 

premiado nacionalmente com um olhar apuradíssimo, a luz do Ricardo Chicarelli que é 

indescritível, a sensibilidade do Gustavo Carneiro que é um cara verdadeiro, a Gabriela 

Biló que é correspondente do estadão em Brasília é afinadíssima com os acontecimentos, 

Celso Felizardo editor de capa da Folha de Londrina, um cara de ótimas ideias, enfim, 

poderia passar a noite toda citando profissionais em que me inspiro.  



Qual a sua visão em relação ao smartphone no meio fotográfico no momento 

em que vivemos? 

 

Muito útil e bem-vindo, há situações em que um celular é perfeito, discreto. Sem dizer 

que os sensores dos últimos modelos permitem uma leitura de luz que só 

conseguimos nas câmeras com múltipla exposição. 

 

Como você descreveria o mercado atualmente? 

 

A imprensa em geral passa por um momento turbulento, mas a médio e longo prazo a 

população voltará a entender o nosso papel. 

É preciso ter muito cuidado com a polarização política que estamos vivendo, acho que 

é um trabalho mental muito grande e desgastante vivenciar o dia a dia de tudo isso e 

passar ileso, mas temos um pessoal bom atualmente, com várias abordagens 

diferentes. 



Em seu perfil a fotografias de diferentes temas, você acha que essa 

versatilidade é um ponto positivo para um fotojornalista? 

 

Acho que a versatilidade é um ponto positivo para a vida! 

No fotojornalismo somos pautados de acordo com os acontecimentos, se você 

consegue “desenrolar bem” em situações diferentes, isso te torna um profissional 

mais completo. 

 

Quais as maiores dificuldades que você já enfrentou na sua carreira?  

 

A maior dificuldade sem sombra de dúvidas é a inserção no mercado, a segunda é que 

além de mostrar realidades que não são vistas, precisamos mostrar muitas coisas que 

não são vistas e que não querem que sejam vistas, acho que ter sensibilidade na 

abordagem e no tato é uma das grandes dificuldades enfrentadas no dia a dia. 



O que mais gosta no fotojornalismo? 

  

O poder que uma imagem tem é algo indescritível, mexe com nosso interior, uma 

fotografia pode dar início ou mesmo encerrar uma guerra. 

Sua fotografia é um misto de tudo o que você vive, dificuldades, sucessos, 

experiências, tudo isso está com você na hora do click. 



Qual conselho você daria para um jovem que pretende ser um fotojornalista? 

 

Se você está iniciando a carreira, suponho que já se interesse por noticiários e busque 

diariamente novas referências para acompanhar o que vem sendo feito e muito do 

que já foi feito no fotojornalismo.  

Sendo assim, aconselho a buscar alguns livros, praticar muito. 

Cada um tem seu olhar próprio, que é formado junto com todas suas experiências de 

vida e ele precisa ser trabalhado culturalmente, socialmente...  

A profissão é charmosa, porém trabalhosa, se você está disposto a trilhar esse 

caminho saiba que tem um preço, como tudo na vida. 

Uma coisa muito importante na minha visão é a humildade, saiba que você não é 

melhor do que ninguém e que com toda certeza não irá inventar a roda novamente. 



Segue algumas fotos que mostram o trabalho de Isaac no fotojornalismo: 

Rebelião na penitenciaria estadual de Londrina 



Ministra Maria Tereza Cristina 



Protestos de 2013 em São Paulo 



Feriado da independência.  



Comunicação social- Jornalismo 

Bianca faria pereira 

Turma;1JOR13B  

Fotojornalismo 

Professor : Altayr Derossi  

 Obs: A entrevista se deu por meio das redes sociais, criando um vínculo de intimidade 

com o profissional  


