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Resumo: Este trabalho consiste no estudo sobre um dos aspectos da produção audiovisual, a edição. Em 2018,                 
estudantes do projeto de extensão Lente Quente do curso de Jornalismo da UEPG desenvolveram o               
vídeo-documentário ‘Eu também sou patrimônio desta terra’ que é objeto deste estudo. O vídeo-documentário de               
28 minutos é uma parceria do Lente Quente com o projeto sócio educacional da professora do ensino                 
fundamental Rosilda Bueno Rocha com alunos da Escola Municipal Zilá Bernadete Bach, das cidade de Ponta                
Grossa. A discussão sobre a edição do vídeo-documentário pretende refletir, através de um aspecto do processo                
de pós-produção, as preocupações na proximidade entre o aluno extensionista e agentes da sociedade. 
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AGÊNCIA DE JORNALISMO  

Agência de Jornalismo. 

PROJETOS VINCULADOS 

Cultura Plural, Elos e Lente Quente.  

PÚBLICO-ALVO 

O vídeo-documentário ‘Eu também sou patrimônio desta terra’ foi desenvolvido          

com o principal intuito de deixar o registro audiovisual em DVD da atividade realizada pelos               

alunos do 5ºano B da Escola Municipal Zilá Bernadete Bach, para lembrança de cada              

1 Bolsista no projeto de extensão Lente Quente; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Jornalismo;              
julioprado013.jcp@gmail.com. 
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estudante que participou das atividades desempenhadas pela professora Rosilda ao longo de            

2018. Em seguida, ele foi disponibilizado no canal do Lente Quente no YouTube para acesso               

livre de todos os públicos.  

JUSTIFICATIVA 

Em setembro de 2018, o Lente Quente recebeu o convite da professora do ensino              

fundamental Rosilda Bueno Rocha para registrar em vídeo e foto algumas atividades que ela              

desenvolveu com alunos do 5ºB da Escola Zilá Bernadete Bach. Para posteriormente,            

transformar os registros em um vídeo-documentário. 

O projeto idealizado pela professora Rosilda: ‘Eu também sou patrimônio desta terra’            

teve como objetivo trabalhar o conceito de Patrimônio sob uma perspectiva de pertencimento             

cultural e de identidade das crianças. No ano passado, a professora Rosilda e os alunos do                

5°ano realizaram atividades que se constituía de limpeza de arroio até carteiras escolares na              

escola, passando por visitas a lugares históricos da cidade e região.  

Ao longo do processo das atividades desenvolvidas pela professora, o projeto fez            

parcerias com várias entidades do poder público (museus, fundações, núcleo de turismo, entre             

outros), instituições privadas (setor agropecuário, setor de transporte, entre outros), sistema           

público e privado de educação (colégios, universidades, projetos sociais), e da comunidade do             

entorno da escola (ANJOS; HONORATO E PRADO. 2018). As parcerias serviram para os             

alunos entrarem em contato com agentes sociais que influenciam na formação de profissionais             

e cidadãos.  

Tendo em vista o conjunto destas atividades, o produto audiovisual realizado pelo            

Lente Quente procurou em alguma medida atender à solicitação da professora, que consistia             

em representar o esforço dos envolvidos em mostrar às crianças e à sociedade interessada, a               

importância de identificar os seus patrimônios, além de reconhecer os elementos que            

participam da formação de cidadã. 

OBJETIVOS 

O projeto de extensão Lente Quente do curso de Jornalismo da Universidade Estadual             

de Ponta Grossa (UEPG) é uma ação extensionista que visa publicar diariamente fotografias             



3 
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 
2º oEAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 
Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 
com legenda informativa na plataforma Flickr (https://www.flickr.com/photos/lentequente/),       

entre outras atividades voltadas ao registro imagético da cena cultural de Ponta Grossa             

(HONORATO; SCHOENHERR E BRONOSKY, 2018), (CELINSKI, SCHOENHERR,       

2011). Além da cobertura fotográfica diária, o projeto também investe na produção e edição              

de materiais audiovisuais (ROCHA e SCHOENHERR 2017). Com isso, o projeto Lente            

Quente busca através da atividade extensionista que desempenha, produzir materiais          

fotográficos e audiovisuais jornalísticos que sejam disponibilizados para a sociedade com o            

objetivo de discutir e apresentar manifestações culturais e sociais da cidade. No caso da              

produção, edição e veiculação do vídeo-documentário ‘Eu também sou patrimônio desta           

terra’, o objetivo foi o de mostrar ao público a atividade de relevância cultural, social e                

educacional desenvolvida por uma professora de uma escola municipal localizada na periferia            

do município e também, demonstrar que é possível fazer extensão de forma construtiva,             

coletiva e transformadora no espaço da comunidade. Através do processo de edição, este             

resumo procura mostrar a relação com um agente da comunidade no fazer extensivo. 

METODOLOGIA  

As imagens do vídeo-documentário foram feitas pela professora e estudantes ao longo            

do ano e foram complementadas por quatro movimentos de gravação feitos pelo projeto Lente              

Quente. 

O primeiro movimento foi a gravação da limpeza do arroio no bairro Dom Bosco,              
realizada no dia 28 de setembro. A segunda gravação foi uma visita a fazenda              
Frankanna em Carambeí, no dia 20 de outubro quando a equipe do Lente Quente              
entrevistou Franke Dijkstra, apoiador do projeto. A terceira gravação feita pelo           
Lente Quente foi uma visita à Escola Zilá Bernadete Bach para entrevistar alunos do              
5º B e gravar o dia-a-dia em sala de aula, a visita foi realizada em 22 de outubro. A                   
quarta e última gravação foi novamente uma visita a Escola, desta vez no dia 24 de                
novembro, quando os alunos e pais estavam reunidos para limpar as carteiras            
danificadas da sala de aula. (ANJOS; HONORATO E PRADO, p.3, 2018) 

 
Após as gravações de entrevistas e reunião de todas as imagens, teve início o processo               

de edição do vídeo-documentário . O procedimento de edição consistiu (ANJOS;          3

HONORATO E PRADO. 2018) na elaboração de roteiro, seleção das imagens, categorização            

das imagens, organização em pastas, armazenamento dos vídeos, trilha sonora e hierarquia            

3 O trabalho de edição contou com a ajuda dos extensionistas de Jornalismo  Saori Honorato e  William Clarindo 
e do professor Rafael Schoenherr.  
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das atividades que poderiam entrar no vídeo-documentário. Todo o processo levou dois            

meses. 

Durante a edição, os extensionistas estiveram em constante negociação com a           

professora Rosilda Bueno Rocha responsável pelo projeto ‘Eu também sou patrimônio desta            

terra’, sobre as escolhas editoriais. Cada sequência pensada pelos extensionistas para o            

vídeo-documentário era avaliada pela professora e modificada conforme indicações. No          

entanto, a todo momento era esclarecido a professora de que o processo de edição não era                

puramente estético, mas buscava coesão narrativa e pertinência jornalística, de modo que o             

conteúdo tivesse interesse público e linguagem acessível a todos os públicos. 

RESULTADOS 

A edição do vídeo-documentário foi finalizada na primeira semana de dezembro de             

2018. No dia 8 de dezembro, aconteceu evento comemorativo de encerramento do projeto ‘Eu              

também sou patrimônio desta terra’ no Cine-Teatro Ópera, auditório B. O evento foi             

idealizado pela professora Rosilda para conceder homenagens aos que contribuíram com a            

atividade e para celebrar sua realização ao longo do ano. Além de homenagens, o evento               

contou com apresentação de apresentação teatral e do coral, bem como a exibição do              

vídeo-documentário produzido pelo Lente Quente. O público composto principalmente por          

familiares das crianças, por professores e funcionários da escola Zilá Bernadete Bach e pela              

comunidade do bairro, lotou o auditório do teatro. O Lente Quente, além da produção e               

exibição do vídeo-documentário, ajudou na assessoria de evento, cerimonial e logística. A            

exposição do vídeo-documentário no Cine-Teatro Ópera foi a primeira exibição do material            

produzido pelos extensionistas. Após a exibição no Cine-Teatro Ópera, o projeto Lente            

Quente disponibilizou em seu canal do YouTube o vídeo-documentário ‘Eu também sou            

patrimônio’ na íntegra para acesso público, até agora, o material recebeu 314 visualizações             

como visto na figura 1. 

Figura 1 – O vídeo-documentário ‘Eu também sou patrimônio desta terra’ disponível no YouTube. 
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Fonte: YouTube 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A produção do vídeo-documentário trouxe ao projeto Lente Quente uma aproximação           

com o espectro comunitário, o que fortaleceu o contato com agentes da sociedade que o               

projeto não tinha e provocou os extensionistas a realizar uma produção com retorno social. 

Ao longo do desenvolvimento do vídeo-documentário, principalmente no processo         

de edição, os desafios encontrados pela equipe de edição foram: a organização e             

armazenamento dos vídeos produzidos pela professora, alunos e extensionistas do Lente           

Quente; adequar às solicitações da professora com a proposta narrativa dos extensionistas            

para o vídeo-documentário; o prazo curto de trabalho de edição; as diferenças de formato dos               

arquivos; a coesão narrativa e a realização de um conteúdo que tivesse uma linguagem              

acessível e atrativa para todos os públicos. 

Os extensionistas do projeto Lente Quente tiveram como principais motivações: a           

oportunidade de desenvolver técnicas de produção e edição audiovisual, que é uma das             

propostas do projeto Lente Quente para os estudantes de Jornalismo; ter o contato com              

diversos agentes da sociedade que estão realizando ações para modificar o cenário de um              

determinado bairro e proporcionar a uma determinada fração da sociedade um retorno da             

atividade de extensão desenvolvida fora do âmbito da Universidade. A expectativa do projeto             

Lente Quente para o futuro é que mais estudantes participem da extensão e que novas               

parcerias surjam como a que originou o vídeo-documentário ‘Eu também sou patrimônio            

desta terra’. 
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APOIO: Agradeço aos institutos de incentivo à extensão e aos projetos de extensão que se               

mantêm resistentes e corajosos frente a diversos ataques ao ensino público superior no Brasil.  
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