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Resumo:  

“Fotojornalismo na pandemia” foi uma sequência de lives exibidas em comemoração aos 10 anos do projeto de                 
extensão do curso de jornalismo da UEPG, o boletim fotojornalístico Lente Quente. As entrevistas com               
fotojornalistas aconteceram nos dias 27/04 com Marco Favero (de Porto Alegre), com Raphael Alves em 17/06                
(de Manaus), 14/07 com o jornalista Danilo Schleder “Bemtto” (de Ponta Grossa) e 02/09 com o jornalista Yan                  
Boechat (de São Paulo, recém-chegado do Pantanal). As lives possibilitaram diversos debates a respeito do               
fotojornalismo e também relatos e experiências de como estão sendo as coberturas durante a pandemia. As                
reuniões ocorreram via Google Meet, as lives com Bemtto, Raphael e Yan foram gravadas e disponibilizadas                
parcialmente Youtube, sendo realizadas nessa plataforma por consequência da pandemia e em respeito ao              
distanciamento social. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Lente Quente: boletim fotojornalístico da cultura em Ponta Grossa e região 

PÚBLICO-ALVO  

Espectadores das redes sociais do Lente Quente, Flickr e Instagram. Acadêmicos de            

Jornalismo, de áreas afins, comunidade profissional e população geral de Ponta Grossa que             

possui interesse em acompanhar cobertura fotojornalística e cultural da cidade; estudantes do            

Mestrado em Jornalismo da UEPG e pesquisadores. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa (PR), Manaus (AM), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP). 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, via Google Meet.  

JUSTIFICATIVA 

A ideia foi desenvolvida para comemorar o aniversário de 10 anos do projeto Lente              

Quente, focando no debate sobre fotojornalismo e questões da atualidade. As rodas de             

conversa com profissionais da área se transformaram ao longo dessa década em marca do              

funcionamento conversacional do projeto (CLARINDO &; SCHOENHERR, 2019). 

O Lente Quente publica diariamente uma fotografia de acontecimento relevante do dia            

anterior. O projeto também atua na discussão e divulgação de fotografia, já tendo realizado              

diversas exposições e eventos relacionados ao fotojornalismo. Por conta da pandemia e            

consequente paralisação temporária das atividades da Universidade Estadual de Ponta Grossa,           

nossas atividades também foram parcialmente paralisadas. 

OBJETIVOS 
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O objetivo da realização das conversas com profissionais foi manter ativa a discussão             

já tradicional sobre fotografia articulada pelo projeto para a sociedade, entrando também,            

mais especificamente, em particularidades de um momento tão novo e com condições de             

trabalho tão diferenciadas do comum. O grupo sabia que precisava realizar ações em um              

momento tão crítico, mas as atividades presenciais e de saída fotográfica colocariam em risco              

os estudantes, o que nos levou a buscar alternativas. Essas alternativas acabaram divulgando             

ainda mais no que o projeto Lente Quente atua, manteve os assuntos fotografia e              

fotojornalismo em evidência e o conteúdo acabou chegando em diversas pessoas pela            

facilidade do acesso à uma reunião utilizando apenas a conexão de internet. 

 METODOLOGIA 

Para que o projeto acontecesse, foi entrado em contato com os jornalistas Marco             

Favero, Raphael Alves, Danilo Schleder e Yan Boechat através de telefone e redes sociais, os               

convites foram mediados pelo professor Rafael Schoenherr e as atividades ocorreram nos dias             

27/04, 17/06, 14/07 e 02/09. 

Para realização das conversas, foram realizadas reuniões no qual eram divididas           

funções aos integrantes do projeto, como produção da arte, texto de divulgação, realização da              

sala virtual e pesquisa sobre as produções e carreiras do convidado. As conversas foram              

mediadas pelos professores e os integrantes do projeto e as perguntas organizadas conforme o              

histórico de produções do jornalista, com tendência para os trabalhos mais recentes e os mais               

importantes. É importante ressaltar que dois fotojornalistas passaram pelo projeto, enquanto           

que os outros dois são fotojornalistas conhecidos no cenário brasileiro. Todos estão            

desenvolvendo trabalhos durante a pandemia e por isso era importante ouvir os relatos de              

como estava sendo o trabalho durante a pandemia. 

RESULTADOS 

Essas conversas auxiliaram a maior compreensão dos participantes do projeto e da            

audiência das lives a respeito do fotojornalismo e das coberturas realizadas durante a             

pandemia. Os profissionais que estiveram presentes durante as transmissões passaram          
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experiências e conhecimentos da área da fotografia, principalmente nesse momento da           

pandemia no qual era necessário grande cuidado com as atividades exercidas em rua. O              

debate também auxiliou na amplitude das ideias do quanto a fotografia é importante como              

forma de denunciar os problemas enfrentados pela população mais vulnerável. Os           

profissionais convidados compõem de modo particular uma certa “geografia do          

fotojornalismo” (SCHOENHERR, 2017) demarcada sobretudo pelo posicionamento em        

relação às zonas territoriais e temáticas da cobertura da pandemia no Brasil. 

FOTO(S) 

Figura 1 – Banner de divulgação do evento com Danilo Schleder

 

Legenda: imagem com informações do evento, data, horário, nome do convidado, email do professor Rafael 

Schoenherr para fazer inscrição, logo do projeto Lente Quente, logo do departamento de jornalismo e links do 

instagram e youtube do projeto. 
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Figura 2 – Banner de divulgação do evento com Yan Boechat 

 

Legenda: imagem com informações do evento, data, horário, nome, foto e dados do convidado, logo               

do Lente Quente, UEPG e departamento de jornalismo e fotografias do participante. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A iniciativa se mostrou uma alternativa possível para manter os estudantes ativos no             

ambiente do fotojornalismo sem a necessidade de se expor ao risco que envolve a prática da                

fotografia em meio à pandemia. Permitiu, também, que o público tivesse contato com             

profissionais jornalistas que estão sendo diretamente afetados pela pandemia e são           

responsáveis pela cobertura que chega todos os dias ao público, além de entender como o               

Covid-19 impacta na profissão. A experiência serve para o desenvolvimento de métodos mais             

efetivos durante a realização de eventos on-line, que são parte essencial da realidade que              
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estamos vivendo. Vários dos debates colocados apontaram para a necessidade de se repensar a              

figura do repórter fotográfico frente novos arranjos da produção jornalística e transformações            

da cultura profissional e do próprio ecossistema midiático. 

APOIO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Governo do Estado do Paraná 

Fundação Araucária 
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