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Resumo: O Projeto de Extensão Lente Quente iniciou suas atividades em 2010 no curso de Jornalismo da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. Desde então, os extensionistas realizam cobertura de eventos culturais, 

greves, marchas, atores sociais e outros acontecimentos de interface com o campo cultural e o espaço público na 

cidade. O principal objetivo é desenvolver fotojornalismo cultural em ritmo diário de modo a oferecer à 

comunidade leitora serviço de agenda informativa e de memória do espaço cultural local. Para isso, o projeto se 

vale de reunião semanal de pauta que planeja publicação diária nas plataformas digitais Flickr, Instagram, 

Facebook e Twitter. Em 2018, a iniciativa resultou na publicação em ritmo diário de 271 fotos na base flickr, na 

realização de quatro exposições, na utilização da rede social instagram para publicação regular de imagens e 

também na produção audiovisual – além de prêmios de reconhecimento das fotos em edital da Fundação 

Municipal de Cultura. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto de Extensão Lente Quente 

PROJETOS VINCULADOS 

Agência de Jornalismo 

PÚBLICO-ALVO  

Comunidade em geral, público frequentador de espaços culturais da cidade, agentes 

culturais com atuação em Ponta Grossa, produtores culturais, gestores públicos, comunidade 

artística, comunidade universitária, praticantes de fotografia, pesquisadores da fotografia, 

consumidores de informação sobre o circuito cultural local e regional. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 
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Em 2018, foram fotografados acontecimentos em Ponta Grossa de modo 

preponderante. Já de forma ocasional e esporádica, estudantes fotografaram fatos de interesse 

em Curitiba, Telêmaco Borba, Castro, Carambeí, Quedas do Iguaçu, Londrina, Pinhão e 

Salvador. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 Ponta Grossa, Agência de Jornalismo, no Departamento de Jornalismo da UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto de extensão Lente Quente é desenvolvido pelos estudantes do curso de 

jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa desde 2010 e possibilita a prática do 

fotojornalismo segmentado em cultura. Diferente dos outros projetos do curso, a iniciativa 

tem como principal objetivo a fotografia, tornando assim cada um dos estudantes 

participantes um potencial crítico do que produz. As publicações diárias de fotolegenda na 

web registram acontecimentos de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais, com foco na 

diversidade cultural, o que envolve de eventos artísticos a movimentos sociais, fotografando 

marchas, greves, atores sociais, esportes, lançamentos e demais temas de interesse público na 

seara cultural. 

O Lente Quente opera com base em um ciclo produtivo que inicia com a reunião de 

pautas, passando para a produção na prática fotográfica e respectiva seleção de imagens. As 

rotinas de produção semanal junto aos critérios apreendidos em grupo podem afetar o estilo 

fotográfico de cada um, pois todas as fotos que são enviadas ao flickr passam por uma 

avaliação perante os professores e alunos. Na reunião de pautas é realizada a avaliação deste 

conjunto final. Neste julgamento é avaliado o que foi feito e o que ainda pode melhorar nas 

imagens jornalísticas em termos de informação, captura, impacto visual e noticiabilidade. 

A rotina de produção no projeto ajuda o estudante a ganhar experiência para uma 

profissão que trabalha com a agilidade nas informações. Dada a relevância do ciclo produtivo 

na formatação final do produto e sobre a formação (HONORATO et. al., 2018, p. 379),  os 

estudantes participam inclusive da organização e do planejamento das etapas produtivas, 

sobretudo bolsistas vinculados ao projeto. O auxílio diário em divisão e organização de 

tarefas permite maior capacidade de decisão nas reuniões de pauta e maior efetividade nas 
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coberturas de acontecimentos, bem como na ampliação das interlocuções do projeto com 

agentes culturais de pertinência - buscando operacionalizar aquilo que Schoenherr (2017, p. 

53) define como terceira linha de ação principal do projeto, um funcionamento mais difuso e 

duradouro da ação extensionista que acompanha as dinâmicas mais rotineiras e de atuação 

profissional como captura de imagens e reunião de avaliação do material. Aproximar 

estudantes bolsistas da organização e compreensão desse ciclo produtivo da elaboração visual 

e informativa via fotolegendas revela-se uma preocupação com a própria possibilidade de 

qualificar processos interativos envolvidos no cotidiano da extensão universitária em 

Jornalismo. 

OBJETIVOS 

Procura-se aprender, acompanhar e sugerir modos de qualificar o ciclo produtivo 

noticioso da ação extensionista do projeto Lente Quente. Com isso, visamos demonstrar que, 

com a rotina, cada integrante evolui tecnicamente na captura das fotos e sem abandonar os 

valores notícia – afinal, “valores-notícia se aplicam em todas as fases da atividade 

jornalística” (SILVA, 2014 p. 67), sendo que “sua utilização visa permitir uma 

operacionalidade no processo de produção da notícia e orientação da ação da rotina dos 

jornalistas”.  

METODOLOGIA 

Foi necessário entender a rotina de produção semanal em fotojornalismo realizada 

pelo Projeto de Extensão Lente Quente. Durante a reunião de pautas, cada um dos estudantes 

escolhe o que fotografar e durante aquela semana ele tem como missão produzir um conjunto 

de fotos para a escolha da edição para ser publicada na plataforma digital do Flickr 

(www.fickr.com/lentequente) ou no instagram. O aluno tem o direito de escolher qualquer das 

pautas aprovadas pelos professores e a obrigação de cumprir semanalmente conforme os 

critérios aprendidos. Após a captura de fotos ele necessita fazer uma seleção das melhores 

para passar ao editor semanal. As reuniões ocorrem de forma semanal e além da escolha da 

pauta é realizada uma avaliação das fotos perante os professores e os outros estudantes.  

Todos os estudantes disponibilizam um tempo semanal também para horário na 

reunião. Ao mostrarem as fotos, cada um relata a experiência vivida durante o processo e 

http://www.fickr.com/lentequente
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como selecionou os melhores momentos de foto. Isto é baseado em um ciclo produtivo que se 

inicia da escolha das pautas na reunião e termina na visualização das imagens em grupo.  

 

A ação rotineira do Lente Quente está tensionada, desde sua origem, por duas demandas 

principais (de formação e de sociedade): a) o acompanhamento da programação cultural na 

cidade e a constituição de um acervo de memória da práticas e manifestações culturais locais; e 

b) a necessidade de ritmo na produção laboratorial do curso condizente ou mais próximo do 

mundo profissional, com o respectivo desenvolvimento de noções e experiência de atualidade 

e periodicidade. (HONORATO et. al.,. 2018, p.381) 

 

 

RESULTADOS 

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento da prática do fotojornalismo e dos 

critérios de noticiabilidade, de modo a familiarizar estudantes com o ritmo diário de produção 

e organização semanal de pauta. Os participantes do Lente Quente, ao se aproximarem do 

circuito cultural local, contribuem para desenvolvimento de base de dados na web em 

imagens de memória da cultura em Ponta Grossa. Apesar da primeira publicação no ano 

passado ter sido apenas no dia 3 de março, o Lente Quente produziu 3.441 fotos que estão 

presentes no arquivo privado, consequentemente foram publicadas 251 imagens somente no 

Flickr. No começo do ano, o instagram era usado apenas para galerias de fotos ocasionais. No 

fim do primeiro semestre, a rede social entrou no ritmo de produção diário do proejto. Foram 

publicadas 313 fotos e mais oito pequenas produções audiovisuais. O projeto possui 1.124 

seguidores nesta última plataforma destacada e mais 4.703 no facebook, local apenas usado 

para divulgação das fotos do Flickr. 

No início de 2018, o projeto tinha 16 fotógrafos e terminou em dezembro com 12 

alunos, sendo que seis extensionistas conseguiram publicar mais de 20 fotos cada. Outro 

detalhe interessante é o número de visualizações das imagens no Flickr. A média anual do 

projeto em 2018 foi 413,47 visualizações por foto. No primeiro semestre o índice foi maior,  

com 514,83, já no segundo menor com 312,11. Cinco fotos conseguiram mais de mil 

visualizações e duas mais de 2 mil, sendo seis do primeiro semestre e apenas uma no segundo. 

Apenas duas fotos possuem um nível menor que 150 visualizações. 

No ano passado alguns participantes ganharam concursos de fotografia da Fundação 

Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.  No edital para seleção de 
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imagens ligadas ao Ano da Cultura Paranaense de Ponta Grossa os quatro primeiros lugares 

foram conquistados por fotógrafos do Lente Quente, sendo dois extensionistas atuais e os 

outros dois ex-integrantes. Na votação popular ocorrida no dia da divulgação, o prêmio ficou 

também para um extensionista do grupo. Já no próximo edital público que contemplava os 

eventos musicais da cidade, eram 10 premiados ao todo, sendo sete eram do Lente Quente. É 

importante destacar que as fotos submetidas foram produzidas na cobertura rotineira. 

Também foi produzido um banner do projeto, apresentado no 18º Encontro de Professores de 

Jornalismo, realizado na Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Hoje a iniciativa é coordenada pelos professores Rafael Schoenherr, Marcelo 

Bronosky e Manoel Moabis e possui 12 integrantes. O acervo privado do Lente possui mais 

de 19.000 fotos, mais de 3 mil apenas no último ano, e o canal no Youtube possui três 

documentários, 16 produtos audiovisuais do “Comentando uma foto” e mais três do “Foto em 

movimento”, além de outras 21 mini produções. O Lente Quente também possui um livro 

fotográfico sobre o Massacre de 29 de abril em 2015. 

Com nove anos de existência, pelo menos 40 estudantes já participaram como 

extensionistas, fotógrafos e editores. O fato de produzirem semanalmente caracteriza um olhar 

para as imagens que se diferente a cada semana. 

 

Uma fotografia, mesmo sendo um objeto empírico, é um conjunto de elementos 

combinados, com certa organização interna, o que é, portanto, um todo, uma 

totalidade, que produz sentidos, o que não significa dizer que ela é perfeita ou linda, 

mas sim, que ela é um produto cujos elementos componentes pertencem todos a ela 

mesma, que a fazem reconhecida. (PERUZZOLO, 2008, p. 64) 

 

No ano passado o projeto desenvolveu múltiplas atividades em parceria. Foram 

quatro exposições – duas com fotos do acervo próprio e outras duas iniciativas que se valeram 

de produção em parceria. A primeira foi com obras da exposição “Ni Olvido, Ni Perdón”, do 

fotojornalista Tui Guedes, realizada no Centro Europeu em Ponta Grossa. E a segunda foi 

com os estudantes da Escola Municipal Zilá Bernadete Bach. Nesta houve a cooperação não 

na apenas na montagem das fotos, mas também foi editado o documentário “Eu também sou 

patrimônio desta terra”. Todo o processo de edição foi executado exclusivamente por dois 

bolsistas do Lente Quente. É importante destacar o trabalho com o instagram que 
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disponibilizou o uso do acervo privado, algo diferente aos anos anteriores. Mesmo com o 

curto prazo, a plataforma foi relevante para atingir o público. Além do mais, foram publicadas 

271 fotos no flick em 2018, mais do que nos três anos anteriores 2015, 2016 e 2017. Foram 

divulgadas ao público, respectivamentem, a cada ano, 252, 241 e 227 fotos. 

APOIO 

Programa Institucional de Bolsas PROEX. 
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