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Resumo: Este relato descreve as ações expandidas do projeto Lente Quente de fotojornalismo cultural no que 

tange serviços e atividades junto ao espaço do Museu Campos Gerais como equipamento cultural interdisciplinar 

de extensão universitária. A aproximação entre espaços distintos de extensão permitiu o planejamento e 

desenvolvimento de iniciativas ligadas a exposições, eventos culturais, produção e organização de imagens. Tal 

empreendimento representa novo desafio colocado ao projeto de extensão Lente Quente, em atividade desde 

2010, a saber: ampliar ações e potencializar serviços à comunidade universitária e externa, pois a partir de 2015, 

o projeto muda o ritmo de produção, com mais ênfase para projetos especiais de registro e parcerias com setores 

organizados da sociedade (SCHOENHERR, Rafael. 2017, p. 20). 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Lente Quente. 

PROJETOS VINCULADOS 

Agência de Jornalismo. 

PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo da ação cultural descrita agrega leitores que acessam o Lente Quente nas 

redes sociais, frequentadores de palestras do projeto (comunidade de fotógrafos locais, 

inclusive), frequentadores do Museu Campos Gerais e população ponta-grossense. Procura 

retratar e chegar a todas as camadas sociais que compõem o cenário político, social e cultural 
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da cidade, tanto as que estão inseridas em ambos os âmbitos, como as que acompanham o 

projeto através da web. Nota-se então um anseio pela cobertura mais exploratória das 

expressões culturais que fogem do óbvio (HONORATO, Saori. 2019, p. 10). 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto ocupa espaço e executa atividades através do desenvolvimento e produção de 

exposições, palestras e discussões, em diferentes locais da cidade. Em 2019, parte da ação de 

bolsistas do projeto e dos demais extensionistas foi realizada no Museu Campos Gerais - 

exposição e palestras. Também foi ofertado curso de extensão nas dependências do 

laboratório de fotografia do curso de Jornalismo, no campus central da UEPG. Já a 

organização de arquivos de imagem e documentação foram realizadas nas dependências da 

Agência de Jornalismo, no Departamento de Jornalismo, assim como reuniões semanais do 

projeto. 

JUSTIFICATIVA 

Com a reabertura do Museu Campos Gerais em 12 de abril de 2019 ao público geral, 

surge demanda para ações culturais em parceria com o Lente Quente, tais como debates sobre 

fotografia e exposições, além da documentação das atividades em imagens. Dada a 

experiência do projeto com eventos culturais ligados à fotografia, o período prévio e posterior 

à reabertura do museu funcionou como importante experiência para dinâmicas aplicadas ao 

novo equipamento cultural de extensão da universidade, usado como palco para  

manifestações culturais, centro de sociabilidade cultural. 

OBJETIVOS 

     Planejar, orientar, apoiar e desenvolver ações extensionistas ligadas à fotografia no 

espaço do Museu Campos Gerais; preparar atividades prévias à reabertura do MCG, apoiar 

evento de reabertura do MCG e estimular ações continuadas ligadas a fotografia no MCG
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METODOLOGIA 

O público presente nas atividades é alcançado através da divulgação feita pelos 

integrantes do projeto, que conta com produção de cartaz físico e formato para web, 

divulgação oral em salas de aula. Os palestrantes são convidados conforme disponibilidade e 

capacidade de transmitir ao público uma discussão que acrescente em questões que surgem e 

emergem no âmbito jornalístico, tais como: técnicas fotográficas, cenário atual do Jornalismo, 

trajetória do profissional. Há a necessidade de registrar fotograficamente todas as atividades 

realizadas no museu, tal trabalho é feito pelos bolsistas. A viabilização das mídias a serem 

exibidas no Auditório Brasil Pinheiro Machado, também é feita pelos extensionistas, bem 

como mapeamento dos filmes, instalação de equipamentos de projeção de imagem e 

instalação sonora. 

RESULTADOS 

As atividades do projeto no Museu Campos Gerais tiveram início em 25 de março de 

2019, com a exposição "O som da ruas: atualidade política e ativismo social". A exposição, 

composta por um conjunto fotográfico de coberturas de movimentos sociais, apresentava a 

produção que o Lente Quente realizou nos últimos cinco anos. Logo após a abertura da 

exposição, foi exibido o documentário "Que bom te ver viva". O evento iniciou o ciclo 

"Descomemorar golpes", que foi organizado pelos programas de pós-graduação da UEPG 

(Educação, Estudos da Linguagem, História, Jornalismo e Sociais Aplicadas), Núcleo de 

Tecnologia e Educação Aberta e à Distância, Sindicato dos Docentes (ANDES/SN) e Agência 

de Jornalismo da UEPG. A divulgação da exposição e exibição, seleção das fotos, impressão 

das imagens, montagem da exposição e recepção do público também fizeram parte do auxílio 

de bolsistas e demais integrantes do projeto. Também foi feita divulgação na imprensa e na 

mídia local. A referida atividade marcou pré-estreia da recepção do Museu Campos Gerais 

como novo espaço de exposições. 

Nos dias 5 e 6 de abril o projeto realizou a organização de palestra e curso de 

fotografia em grande formato utilizando negativos de raio x, com o fotógrafo e servidor do 

Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina, Sérgio Sakakibara. A palestra aconteceu no 

dia 5 de abril, no Auditório Brasil Pinheiro Machado e teve como objetivo debater acervos de
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imagem. O curso aconteceu dia 6 de abril no Departamento de Jornalismo (DEJOR) e contou 

com a participação de estudantes do curso de Artes Visuais e Jornalismo da UEPG. 

Em 12 abril de 2019, os integrantes do projeto Lente Quente participaram da 

organização da reabertura do Museu Campos Gerais. Foram realizadas atividades de 

revitalização do espaço físico do museu, auxílio na instalação e divulgação da exposição 

principal - mostra individual do fotógrafo Orlando Azevedo, registro fotográfico e recepção 

do público durante o dia da reabertura. Além disto, registros fotográficos das atividades do 

museu continuam sendo realizados por bolsistas do projeto Lente Quente, bem como a 

seleção, manutenção e arquivamento destes materiais. 

Em 22 de abril de 2019, durante a programação do 6º Colóquio Mulher e Sociedade, 

foi realizado um pré-evento no Auditório Brasil Pinheiro Machado, intitulado de “6° Colóquio 

Mulher e Sociedade: Mostra de Produções Audiovisuais com enfoque em Gênero”. Os vídeos 

exibidos eram trabalhos de conclusão de curso de estudantes de Jornalismo da UEPG. A 

organização, instalação técnica e registro fotográfico foram viabilizados por integrantes do 

projeto. 

No dia 10 de maio de 2019, o fotojornalista Victor Moriyama realizou a palestra 

“Periferias do olhar", no Auditório Brasil Pinheiro Machado, organizada pelo projeto Lente 

Quente em parceria com o Museu Campos Gerais, Fundação Araucária e a Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. A atividade gerou um bate-papo que envolveu fotografia e 

patrimônio cultural e abriu a programação do evento "Museu Campos Gerais na 17º Semana 

Nacional de Museus". O projeto também auxiliou no registro do evento de lançamento do 

módulo "Enfermeira Wanda Horta" na exposição Salus: histórias da saúde em Ponta Grossa - 

que marcou a abertura da 7º Semana de Enfermagem da UEPG, que ocorreu no dia 13 de 

maio de 2019.  

Em 31 de maio de 2019 o cineasta paranaense Guto Pasko exibiu, no Auditório Brasil 

Pinheiro Machado o episódio de abertura da primeira temporada da série “Contracapa”, logo 

após realizou um debate e bate-papo com o público, sobre a produção da série e carreira 

profissional. O evento encerrou a 14º Semana de Integração da Resistência, dos estudantes do
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curso de Jornalismo da UEPG. A exibição foi viabilizada e organizada pelos integrantes do  

projeto Lente Quente.  

Em 8 de junho de 2019 o auditório do museu foi usado como palco para a estreia do 

cine-debate da União das Mulheres dos Campos Gerais. Foi realizada a exibição do filme “As 

Sufragistas”, seguida de debate. No mesmo dia, em parceria com o Projeto Fissura 

(Faculdades Santana), foram exibidos vídeos da rede de exibição de 2019 do Festival do 

Minuto. 

Tabela 1 – Eventos sobre fotografia realizados pelo Projeto Lente Quente no Museu Campos Gerais 

 EXPOSIÇÃO PALESTRA/CURSO PALESTRA/BATE-PAPO  

Exposição "O som da ruas: 

atualidade política e ativismo 

social". A exposição, composta 

por um conjunto fotográfico de 

coberturas de movimentos 

sociais, apresentava a produção 

que o Lente Quente realizou nos 

últimos cinco anos. 

Palestra e curso de fotografia em 

grande formato utilizando negativos 

de raio x, com o fotógrafo e servidor 

do Museu da Imagem e do Som de 

Santa Catarina, Sérgio Sakakibara. 

Victor Moriyama realizou a 

palestra “Periferias do 

olhar", bate-papo que 

envolveu fotografia e 

patrimônio cultural. 

Fonte: Flickr. 

FOTO(S) Figura 1: Exposição "O som da ruas: atualidade política e ativismo social" 

 

Legenda: A exposição era composta por um conjunto fotográfico de coberturas de movimentos sociai
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As ações aqui descritas evidenciam o papel do projeto de extensão Lente Quente 

desempenhado para além de sua rotina habitual de produção fotográfica, envolvendo uma 

dimensão terceira de atividades de médio e longo prazo que também se consolida como 

demanda extensionista, expressa em parcerias, ampliação de interlocutores e espaços de atuação 

e prestação de serviço. A parceria com o Museu Campos Gerais permite utilizar o conhecimento 

em fotografia desenvolvido pelo projeto em prol de ações ampliadas como palestras e 

exposições, de modo a participar dos novos usos culturais de um dos principais equipamentos de 

extensão e cultura da UEPG que é o seu museu. Isto gera um fluxo de atividades educativas e de 

comunicação. Como aponta Pryston (2002, p. 41), é no fluxo cotidiano que as comunicações 

adquirem corporeidade. 

APOIO 

  Programa de Bolsas Proex 2019. 
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