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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

( X )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

CONVERSAÇÕES DO LENTE QUENTE COM A COMUNIDADE DE 

PROFISSIONAIS DA FOTOGRAFIA (2010-2019) 

 

William Clarindo (extensionista, williamferc@gmail.com) 

Rafael Schoenherr (coordenador, rafaelschoenherr@gmail.com)) 

 

Resumo: Desde o início de suas atividades, o projeto de extensão Lente Quente, do curso de Jornalismo da UEPG, 

adota a prática de organizar palestras, debates e rodas de conversa com profissionais do campo da fotografia e do 

fotojornalismo. Essa é uma das tarefas de médio e longo prazo dos extensionistas, que visa contribuir com a 

formação de estudantes e estabelecer interfaces da realidade universitária em Jornalismo com o mundo 

profissional, além de servir de opção para aprendizado, trocas de informação e atualização a demais pessoas 

interessadas em participar dos eventos abertos. O intuito deste relato é de enumerar participantes convidados desse 

espaço de interação via extensão universitária em Jornalismo, assim como organizar uma identificação preliminar 

dos universos de atuação de origem de cada nome convidado para tais conversações sobre fotografia. Ao todo, o 

projeto registra a realização de treze eventos ou situações de conversação com profissionais da área. 

Palavras-chave: Fotografia. Extensão universitária em Jornalismo. Fotojornalismo. Fotógrafos profissionais.  

 

  

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Lente Quente: boletim fotojornalístico da cultura em Ponta Grossa 
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PROJETOS VINCULADOS 

Programa Agência de Jornalismo 

Pesquisa continuada Lógicas de Produção e Consumo do Jornalismo 

 

PÚBLICO-ALVO  

As palestras e os debates com fotógrafos profissionais organizados pelo Lente Quente 

destinam-se a praticantes amadores e profissionais da fotografia, pesquisadores, estudantes de 

diferentes cursos de graduação, extensionistas e docentes. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

As atividades envolveram fotógrafos com atuação principal ou que residem em São 

Paulo (SP), Florianópolis (SC), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR), Rio de Janeiro (RJ) e 

Curitiba (PR).  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As conversas com fotógrafos organizadas pelo Lente Quente ocorreram no campus 

central da UEPG, no Cine Teatro Ópera, na Estação Arte e no Museu Campos Gerais/UEPG.  

JUSTIFICATIVA 

Dadas as crescentes transformações no campo do fotojornalismo, a comunidade 

profissional da fotografia, incluindo aí praticantes, estudantes e pesquisadores, carece de 

atualizações sobre mudanças e possibilidades de atuação – até mesmo como forma de se 

reconhecer a diversidade que compõe os modos de fazer fotojornalismo no Brasil. Uma das 

formas encontradas pelo projeto Lente Quente para abordar esse problema é por meio de rodas 

de conversa, palestras e debates com profissionais da área. Ao longo de seus dez anos de 

atividade, foram organizados doze desses contatos, cada um expressivo de um locus particular 

de concepção e produção fotográfica. Entende-se que a experiência conversacional dessa 

diversidade estimula maior familiarização de futuros profissionais do Jornalismo com o campo 

profissional em seus desafios, limites, em suas potencialidades, questões éticas e expressivas 

desse ramo da informação. Os eventos representam também uma forma tradicional de 
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organização da comunidade de praticantes e aficionados da fotografia, operacionalizando a 

dimensão de serviço público da extensão universitária – uma vez que outras instituições não 

realizam com regularidade espaços públicos de conversa sobre fotografia em Ponta Grossa. As 

falas sobre fotografia geram, indiretamente, dados e observações úteis para futuras pesquisas 

sobre o fotojornalismo e suas condições de produção – objeto de interesse da pesquisa 

continuada Lógicas de Produção e Consumo do Jornalismo.  

OBJETIVOS 

Desenvolver vínculo da comunidade acadêmica com a comunidade profissional da 

fotografia e demais interessados e praticantes. 

METODOLOGIA 

Para alcançar tal objetivo, o projeto de extensão separa um tempo a cada reunião 

semanal para planejar eventos de fotografia, que passam pelas seguintes fases: escolha de 

fotógrafo de referência ou interesse; estudo da produção fotográfica; contato com o convidado; 

viabilização do encontro; busca de apoiadores; divulgação; organização do evento; recepção do 

convidado; debate; registro em mídia da presença do convidado; avaliação da atividade. 

RESULTADOS 

De maio de 2010 a junho de 2019, o projeto de extensão Lente Quente conseguiu 

efetivar treze eventos com profissionais da fotografia, o que representa a média de mais de um 

convidado por ano de atividade. Esse quadro de nomes mescla fotojornalistas advindos das 

redações de veículos, de larga e média experiência (como João Roberto Ripper, Sérgio Ranalli, 

Henry Milleo e Marcelo Andrade); nomes em destaque no cenário nacional naquele momento, 

de experiência mais recente (Gabriel Uchida e Victor Moriyama); um nome próximo à origem 

do projeto (Rodrigo Czecalski); uma autora de livro de foto publicado em Ponta Grossa 

(Andressa Marcondes); egressos da UEPG e do Lente Quente que passaram a atuar no 

fotojornalismo (José Tramontin, Marco Favero e Maykon Lammerhirt); um pesquisador 

fotógrafo (Sérgio Sakakibara); e um músico fotógrafo (Nicolas Salazar). 

As temáticas dos encontros contemplaram a segmentação da fotografia, como fotos 

de palco ou de esporte, documentarismo, direitos humanos, meio ambiente, segurança pública, 
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produção editorial (livro), agricultura, história da fotografia, técnicas de captura fotográfica, 

edição de imagens, acervos de imagem, além de desafios da atividade profissional. O projeto 

conseguiu reunir nessa série de rodas de conversa fotógrafos de seis cidades de origem (ou foco 

de atuação) de quatro estados diferentes. 

Outro fator a considerar é que os eventos listados implicam diferentes modalidades 

de organização, viabilização e parcerias – desde os mais ‘caseiros’ e informais aos mais 

próximos da ideia de palestra ou debate acadêmico. Nesse sentido, algumas das falas foram de 

organização direta do projeto Lente Quente (Henry Milleo, Maykon Lammerhirt, Rodrigo 

Czecalski, José Tramontin e Andressa Marcondes). Outras conversas integraram eventos 

maiores, do curso (Gabriel Uchida) e de diversos cursos e pós-graduação (João Roberto Ripper, 

Victor Moriyana e Sergio Sakakibara) – ou então eventos da cidade, como Feira do Livro 

(Marco Favero), oficina do prêmio New Holland de Fotografia (Sergio Ranalli e Tui Guedes) 

e Festival de Música (Marcelo Andrade).   

Tabela – Profissionais da fotografia convidados pelo Lente Quente 

Data Fotógrafo Origem/referência Título do evento Local 

09/06/2017 Henry Milleo Curitiba/PR Conversa com Henry Milleo UEPG 

06/09/2016 Marco Favero Florianópolis (SC) Conversa com Marco Favero UEPG 

23/03/2018 Maykon 

Lammerhirt 

Florianópolis (SC) Fotojornalismo e os desafios da 

cobertura diária com o repórter 

fotográfico Maykon Lammerhirt 

UEPG 

12/05/2016 Andressa 

Marcondes 

Ponta Grossa (PR) Reunião semanal do projeto UEPG 

23/10/2015 Gabriel Uchida São Paulo (SP) Experiência Fotográfica - Uma 

conversa com Gabriel Uchida 

UEPG 

31/08/2018 José Tramontin Ponta Grossa (PR) Reunião semanal do projeto UEPG 

05/04/2019 Sergio 

Sakakibara 

Florianópolis (SC) Acervos fotográficos: digitalização, 

catalogação e difusão 

Museu 

Campos 

Gerais 

29/07/2016 e 

20/07/2018 

Marcelo 

Andrade 

Curitiba (PR) Conversa com Marcelo Andrade; e 

Fotografia, Música e Diversidade 

Cultural 

UEPG e 

Cine-Teatro 

Ópera 

18/07/2017 Sérgio Ranalli e 

Tui Guedes 

Londrina (PR) Workshop de fotografia do 12º 

Prêmio New Holland de 

Fotojornalismo 

Estação Arte 
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10/05/2019 Victor 

Moriyama 

São Paulo (SP) Periferias do Olhar: palestra com o 

fotógrafo Victor Moriyama 

Museu 

Campos 

Gerais 

26/06/2018 João Roberto 

Ripper 

Rio de Janeiro (RJ) Fotografia de resistência: imagens 

em defesa dos direitos humanos 

UEPG 

10/05/2013 Rodrigo 

Czecalski 

Ponta Grossa (PR) Reunião semanal do projeto UEPG 

04/05/2016 e 

29/03/2019 

Nicolas Salazar Ponta Grossa (PR) Reunião semanal do projeto UEPG 

Fonte: projeto Lente Quente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As rodas de conversa com fotógrafos conseguiram agregar profissionais advindos de 

diferentes universos produtivos, por assim dizer. A maior parte advém de veículos de 

comunicação, dos mais tradicionais aos que dialogam com os chamados novos cenários 

midiáticos frente “mudanças estruturais” (PEREIRA & ADGHIRNI, 2011) da profissão. Isso 

permitiu aos públicos acompanhar diferentes perspectivas sobre essa transição de modelos no 

campo do fotojornalismo e como cada profissional situa ou reorganiza a sua atividade 

profissional. Algumas das falas foram mais voltadas ao âmbito da mídia regional, com destaque 

para veículos que operam no sul do país, que renderam relatos de interesse para melhor 

compreensão da realidade das médias e pequenas redações jornalísticas – e o respectivo espaço 

para fotógrafos. Em vários momentos, as reflexões mais gerais sobre a fotografia estiveram 

acompanhadas de recomendações diretas aos estudantes sobre o fazer e a organização particular 

ou mesmo pessoal do trabalho. Outro tom que acompanhou toda a dinâmica de eventos foi o 

clima de conversa sobre fotos, na medida em que os eventos priorizavam a apresentação 

comentada de fotos. Nesse sentido é que o projeto recicla e atualiza o dispositivo dos fotoclubes, 

que marcaram época no país a partir dos grandes centros (GOMES, 2008) e também em Ponta 

Grossa, como indica a história do cine foto clube Vila Velha, criado em 1975 (história essa 

ainda a ser pesquisada). Considere-se também que as ‘falas’ foram parcialmente registradas – 

apenas uma, até agora, foi reaproveitada na forma de capítulo de livro (no prelo). Outras 

presenças de convidados serviram de pretexto para entrevista para o canal no YouTube do 

projeto. Apenas um dos eventos teve transmissão na íntegra online, ao vivo (com conteúdo 



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” 

6 

ainda disponível em sua totalidade na página do Lente Quente no facebook). Espera-se, ainda, 

que outras reflexões sobre o quadro aqui apresentado de convidados permite apreender e melhor 

construir a proposta teórica de uma “geografia do fotojornalismo” (SCHOENHERR, 2017, p. 

105) no Brasil. 

APOIO 

Parte dos eventos aqui mencionados contou com apoio de diferentes editais de apoio a 

eventos da Fundação Araucária, além de verba Proap Capes para Programas de Pós-Graduação. 

Houve apoio também da Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa. Participaram da 

organização das atividades aqui relatadas bolsistas PIBEX e PIBIS de extensão universitária, 

além de bolsistas de Iniciação Científica (Pibic). O fotógrafo Sérgio Ranalli e seu auxiliar Tui 

Guedes vieram a Ponta Grossa patrocinados pelo prêmio New Holland de Fotografia. 
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