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LENTE QUENTE: A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO PROJETO E A REALIZAÇÃO 

DE EXPOSIÇÕES FOTOGRÁFICAS 

Saori Honorato  1

Rafael Schoenherr  2

 
Resumo: O projeto de extensão Lente Quente é uma iniciativa que consiste na publicação diária de uma                 
fotografia com legenda informativa na plataforma Flickr, entre outras ações voltadas ao registro imagético da               
cena cultural de Ponta Grossa. No projeto o estudante também é incentivado a produzir artigos que discutem as                  
fotografias jornalísticas que compõe o acervo do projeto e as discussões do fotojornalismo em geral. Além das                 
coberturas diárias, o projeto também realiza outras ações como a realização de exposições fotográficas. Esses               
momentos interativos por meio de imagens fotográficas tornam a relação entre alunos, professores, comunidade              
e o meio acadêmico um momento único e rico de possibilidades. É, nessa relação que o ensino/pesquisa e                  
extensão acontecem trazendo elementos para articular ações e intenções em prol de uma educação de qualidade.  

Palavras-chave: Fotojornalismo. Cultura. Jornalismo Cultural. Exposições fotográficas.  

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Lente Quente: boletim fotojornalístico da cultura em Ponta Grossa 

PROJETOS VINCULADOS 

Programa de extensão Agência de Jornalismo 

PÚBLICO-ALVO  

1 Graduanda em Jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa, bolsista PIBIS de extensão pelo projeto                
Lente Quente via Fundação Araucária. E-mail: saorihonorato@gmail.com. 
2 Coordenador do Lente Quente. Professor do Departamento de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta               
Grossa. Doutor em Geografia pela UEPG, mestre em Ciências da Comunicação pela Unisinos e graduado em                
Jornalismo pela UEPG. E-mail: rschoenherr@uepg.br. 
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O público do Lente Quente é a população ponta-grossense em geral que acompanha as              

produções do projeto através de redes sociais e em eventos que o projeto promove em espaços                

culturais da cidade.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região dos Campos Gerais.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas desenvolvidas pelo projeto Lente Quente ocupa diversos          

espaços da cidade de Ponta Grossa e eventualmente estende a produção para outros             

municípios como Telêmaco Borba e Curitiba.  

 JUSTIFICATIVA 

O projeto utiliza a fotografia como linguagem principal e empenha um olhar            

diferenciado nas pautas, estimulando o aprendizado do(a) estudante/fotógrafo(a) que está em           

processo de formação profissional e cultural. As reuniões semanais do projeto são um espaço              

para discussão de fotojornalismo e de cultura.  

OBJETIVOS 

Registrar produção científica e de exposições do projeto Lente Quente em 2018 e             

primeiro semestre de 2019. 

METODOLOGIA 

Varredura na base de dados bibliográficos e de apresentação em eventos do projeto; 

levantamento de informações via plataforma Lattes; recuperação cronológica de exposições 

realizadas via textos de divulgação. 

RESULTADOS 

1. Produção de artigos e participação em eventos científicos pelo projeto Lente Quente 
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De modo a explorar as diversas possibilidades que a extensão universitária oferece aos             

estudantes e aos estudos da área, o projeto Lente Quente intensificou a produção de artigos e a                 

participação dos extensionistas em eventos científicos como forma de produzir reflexões           

sobre os modos de produção do projeto Lente Quente, bem como a discussões sobre o               

fotojornalismo. 

No XXI Seminário de Inverno de Estudos em Comunicação organizado pelo           

Departamento de Jornalismo da UEPG realizado no período de 18 a 22 de junho de 2018, o                 

projeto apresentou dois artigos. O primeiro intitulado “Rotinas produtivas do fotojornalismo:           

descrição parcial do ciclo de produção noticiosa do projeto de extensão Lente Quente” foi              

apresentado pela bolsista Saori Honorato e os professores Manoel Moabis e Rafael            

Schoenherr e tinha o objetivo de auxiliar nos estudos de rotinas produtivas no fotojornalismo              

cultural através da descrição dos ciclos produtivos do projeto Lente Quente a partir da              

apresentação das principais dinâmicas organizacionais na produção de fotolegendas, e refletir           

sobre os modos de produção deste trabalho jornalístico.  

O segundo artigo foi apresentado também pela bolsista Saori Honorato com os            

professores Rafael Schoenherr e Marcelo Bronosky intitulado “Amostras da cultura pública           

em Ponta Grossa (PR): levantamento e análise da produção fotojornalística do projeto Lente             

Quente em 2017”, que analisa a produção fotojornalística na área da cultura pública por meio               

de imagens produzidas pelo projeto Lente Quente a fim de compreender, a partir do acervo do                

projeto no ano de 2017, como a cultura é manifestada na cidade de Ponta Grossa fora dos                 

equipamentos culturais municipais e quais espaços essas manifestações populares ocupam na           

cidade, observando as características da produção fotojornalística.  

O artigo foi uma resultado parcial da pesquisa de iniciação científica da estudante             

Saori Honorato (bolsista BIC/CNPq 2017-2018), orientado pela professora Karina Janz          

Woitowicz, que analisa fotografias do acervo do projeto entre os anos de 2015 até metade de                

2018. O resultado final do artigo foi apresentado no XXVII Encontro Anual de Iniciação              

Científica e IV Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior e também foi publicado na              

Revista Extensão em Foco da UFPR. 
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O projeto Lente Quente também participou do 18º Encontro Nacional de Professores            

de Jornalismo (ENPJ) realizado entre os dias 25 a 27 de abril de 2019. A bolsista Emanuelle                 

Benício Soares apresentou um poster sobre o projeto Lente Quente que foi exposto no campus               

central da UEPG. No GP de atividades de extensão do 18º ENPJ, o projeto Lente Quente                

apresentou três artigos. O primeiro relato apresentado foi dos bolsistas Saori Honorato e Julio              

César Prado “‘Eu também sou patrimônio desta terra’: a produção de um vídeo-documentário             

pelo projeto de extensão Lente Quente”, que relata os processos de produção do material              

audiovisual e reflete sobre o contato do trabalho de extensão com demandas da comunidade.  

A estudante Veridiane Parize apresentou o artigo “Divulgação e digitalização do           

Fundo Foto Bianchi: Atuação do projeto Lente Quente em espaços de memória” que relata a               

experiência extensionista de interação interdepartamental (Jornalismo e Artes) na área de           

fotografia e acervos culturais.  

Os estudantes Gabriel Miguel dos Santos Costa e William José Ferreira Clarindo            

apresentaram o artigo “Cobertura fotojornalística do 18º vestibular dos povos indígenas” que            

relata a cobertura fotojornalística do projeto Lente Quente do Vestibular dos Povos Indígenas             

do Paraná, e os desdobramentos envoltos em questões éticas e culturais e suas relações com o                

fazer fotojornalístico.  

O projeto também produziu um capítulo de um livro a partir da transcrição da              

palestra do fotógrafo João Roberto Ripper, que veio à UEPG participar do Ciclo             

Comemorativo 50 Anos em Movimentos, série de encontros e debates sobre o maio de 1968. 

O fotógrafo ministrou a palestra “Fotografia de Resistência: Imagens em Defesa dos            

Direitos Humanos” organizada pelos estudantes e professores do Lente Quente, que           

posteriormente transcreveram a entrevista na íntegra com o objetivo de descrever e refletir o              

trabalho do fotógrafo João Roberto Ripper que conta com uma carreira embasada no registro              

documental e jornalístico em fotos sobre os direitos humanos no Brasil. Produzido pelos             

professores Rafael Schoenherr Manoel Moabis e pelas estudantes Saori Honorato Veridiane           

Parize, o artigo foi realizado para integrar o Dossiê 50 anos de Maio de 1968, a ser publicado                  

na Revista UNILETRAS, vinculada ao Departamento de Estudos da Linguagem e ao            

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. 

 



5 
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 
2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 
Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas            
advindas da extensão universitária” 
2. Exposições fotográficas produzidas pelo projeto Lente Quente  

O projeto de extensão Lente Quente também realizou uma série de exposições             

fotográficas entre 2018 e 2019 em diferentes espaços culturais da cidade.  

A exposição “Cores de 29 de abril: crônica fotojornalística de um dia que não              

terminou” exibiu fotografias inéditas produzidas por estudantes extensionistas do Lente          

Quente que fotografaram o Massacre de 29 de abril de 2015. 

Em 13 de setembro de 2018 o projeto Lente Quente organizou a exposição do              

fotojornalista brasileiro Tui Guedes, “Ni Olvido, Ni Perdón”, que conta com 30 fotografias             

que registram os movimentos contemporâneos de memória social em torno de pessoas            

desaparecidas, familiares e vítimas da ditadura militar argentina (1976-1983). A exposição foi            

na sede do Centro Europeu, e permaneceu no local até o 27 de setembro, com visitação                 

gratuita.  

A iniciativa de expor fotografias de um fotojornalista profissional e de referência,            

foi uma realização inédita e importante para o projeto que permitiu aos alunos extensionistas a               

experiência de organizar uma exposição de grande porte, que exige planejamento e um nível              

maior de organização dos estudantes em diferentes tarefas. 

 
Figura I - Exposição ‘Ni Olvido, Ni Perdón’ 

 
Estudante produz vídeo de divulgação durante abertura da exposição. Foto: Yuri Marcinik  

 

O projeto começou o ano de 2019 com a exposição “O som das ruas: atualidade               

política e ativismo social” que exibiu uma série de imagens do acervo do Lente Quente de                

coberturas de movimentos sociais e dos principais acontecimentos políticos que marcaram o            
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Brasil nos últimos cinco anos e que tiveram manifestações a nível local. O material exibido               

explorou as lutas, os golpes e as ameaças do cenário político nacional com fotografias de               

Ponta Grossa e região. A abertura da exposição aconteceu no dia 25 de março no Museu                

Campos Gerais.  

Constata-se que através da atividades desempenhadas pelo projeto Lente Quente, o            

extensionista desenvolve uma série de habilidades como estudante e como profissional da            

área, de modo que consolida a sua formação de profissional jornalista e fortalece o contato da                

extensão com a comunidade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As exposições fotográficas colocam em circulação um saber desenvolvido pela          

extensão expresso na seleção de imagens que documentam manifestações culturais em Ponta            

Grossa. Já a produção científica atendeu parcialmente a necessidade de constituir uma            

memória de relatos de ações do projeto, além de servir de apropriação de falas em palestras,                

convertendo saberes populares e da profissão (palestra com fotógrafo) em dado de pesquisa,             

agora disponível a outros pesquisadores e aos próprios extensionistas. 

APOIO 

O projeto conta com o apoio de bolsas de extensão fomentadas pela Fundação             

Araucária e pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG.  
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