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RESUMO – Este artigo pretende apresentar avaliação parcial do processo de catalogação de 
imagens de manifestações culturais em Ponta Grossa em mapa disponível online via plataforma flickr 
de compartilhamento de imagens na web, a partir da cobertura fotográfica realizada diariamente pelo 
projeto ‘Lente Quente’ (Jornalismo/UEPG) desde 2010 – que resulta em mais de mil imagens já 
publicadas em quase três anos de atividade. Busca-se compreender de que modo os conjuntos 
fotográficos vinculados ao mapa online demarcam regiões ou recortes da espacialidade urbana local. 
Resulta deste levantamento parcial a percepção de que a base de dados do projeto aponta 
concentração de registros no centro da cidade, que por sua vez se subdivide em três zonas de 
produção cultural regular de interesse da referida cobertura periódica. As áreas de maior cobertura 
fotojornalística diária da cultura subdividem a região central nos entornos da UEPG centro, do Parque 
Ambiental (centro antigo) e da Rua XV de Novembro. Assinala-se relação entre essa ‘cartografia 
cultural’ e a presença de equipamentos culturais públicos (como teatro), bem como o desempenho 
regular de agendas e programações do setor. De modo lateral, também se registra a dinâmica 
centro/bairro operada pelo projeto até o momento, naquilo que o mapa, como recurso extensionista, 
permite analisar. 
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Introdução e Objetivos 
 
O projeto de extensão 'Lente Quente: registro fotojornalístico digital da cultura em Ponta 

Grossa e região' realiza cobertura fotográfica dos acontecimentos ligados à cultura na cidade, com 
vistas à publicação diária na web de uma fotolegenda

4
 na plataforma flickr de compartilhamento de 

imagens, no endereço http://www.flickr.com/lentequente. Com base em encontros semanais de 
planejamento, os estudantes de jornalismo extensionistas capturam imagens representativas da 
produção cultural local na atualidade, num tipo de registro que vai mesclar, portanto, o documental e 
a factualidade

5
. 

 O objetivo da atividade é o de constituir, até o fim de 2013, um acervo disponível 
online que sirva de referência e memória da cena cultural, seus artistas, espaços, aparelhos, projetos 
e suas iniciativas, tendências e demais características. Procura-se, assim, atender a uma demanda 
localizada de informação da comunidade cultural em ao menos dois níveis: (a) no agendamento e na 
cobertura imediata das manifestações; (b) na disponibilização ampla de um conjunto fotográfico que 
funcione como indicador da área cultural na cidade

6
.  

 A presente reflexão se concentra em uma variante deste segundo nível de ação do 
projeto, que é a organização e disponibilização do acervo fotográfico na forma de um mapa online da 
cidade que permita a leitura dos registros culturais a partir de sua localização – ou seja, uma leitura 
das expressões culturais no espaço urbano. O acervo ultrapassou, em abril, o total de 1.000 
fotografias publicadas. Sendo que mais de 700 delas encontram-se catalogadas em nosso mapa 
fotográfico e passam a ser, aqui, parcialmente analisadas. 

  Apresentamos a seguir o método de mapeamento de imagens adotado e uma 
avaliação inicial sobre as regiões da cidade que mais concentram registros fotográficos catalogados 
de manifestações culturais dignas de cobertura jornalística. Procura-se compreender a partir desse 
indicador a articulação entre expressões culturais locais e determinadas demarcações do espaço 
urbano, assim como potencialidades e limites dessa modalidade de publicação fotojornalística da 
realidade cultural mais próxima. 

 Deve-se analisar a composição parcial de um mapa fotográfico em base de dados na 
web (BD) a partir da cobertura jornalística de manifestações culturais do projeto com vistas a sondar 
desdobramentos no espaço urbano da produção cultural local. Como eixo de reflexão teórica, 
interessa problematizar, indiretamente, a relação fotografia e cidade. 

 
 

Metodologia 
 
Para cumprir seu objetivo, o projeto trabalha com diversas etapas. A primeira é a única que 

alcança o grupo extensionista como um todo e está na reunião semanal, onde são decididas as 
pautas, os respectivos fotógrafos e a agenda de postagem, além da distribuição de outras funções 
produtivas (como edição e divulgação). A segunda etapa possui um caráter mais individual, é o 
momento de fazer a foto em si e de apuração de informações para a legenda. A terceira etapa 
consiste no fotógrafo fazendo a escolha das melhores fotos e o upload na forma privada de 
visualização do flickr - essas fotos devem possuir título, legenda, tags, pertencerem a um álbum e 
serem localizadas no mapa disponível pela plataforma. A quarta e última etapa é responsabilidade do 
editor do dia, que escolhe a melhor foto do dia, de acordo com noções fotojornalísticas, a deixa com o 
modo de visualização pública e faz sua divulgação nas redes sociais. 

O mapeamento das fotos, recurso analisado neste texto, funciona de forma simples. No 
canto superior direito da página que exibe a foto, acha-se o link adicionar ao mapa, ao ser clicado 
aparecerá o mapa de Ponta Grossa, por ser a cidade com a maioria das fotos do projeto já 
catalogadas. Ao localizar, a partir dos nomes das ruas, o lugar onde a foto foi tirada, o indivíduo deve 
arrastar a miniatura da foto, presente no canto inferior da tela, para este ponto. Para ter a visão do 
mapa com todas as fotos que já possuem georeferência, basta clicar primeiro em organizar e depois 
mapa, no canto inferior é possível fazer a filtragem do conteúdo que se deseja ver. Vale lembrar que 
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o mapa todo pode ser visto apenas pelo proprietário da conta, mas o mapa individual, ou seja, de 
cada foto, pode ser acessado por qualquer visitante. 

Uma das ações do jornalismo cultural é fazer um mapeamento dos acontecimentos da 
cultura em determinado país, estado ou município – no sentido que o dispositivo jornal os situa no 
tempo e no espaço. De modo mais específico, entende-se o mapeamento cultural como o 
processamento e a disponibilização de informações capaz de situar acontecimentos e manifestações 
do campo cultural no tempo e no espaço da cidade – realidade primeira e imediata da vida cultural. 
Esse mapa guarda uma dimensão de representação (em escala) dos diversos aspectos de um 
circuito cultural, mas também se revela útil e aplicado de algum modo à orientação na vida cotidiana e 
à mobilidade entre opções e agendas. 

A produção de fotolegendas digitais disponibilizadas na web pode contribuir para o 
mapeamento de realidades específicas do circuito cultural local a partir do momento em que se é 
possível clicar em determinada região do mapa e ver todas as fotos de expressões culturais tiradas 
ao redor, expressões essas que, muitas vezes, são características determinantes de lugares 
singulares. 

 
 

Resultados 
 
1. Dinâmicas centro/bairro no retrato da cultura local 
Após análise do mapa, os dados obtidos foram de 17 fotos ao Norte, 43 ao Sul, 18 a Leste, 

26 a Oeste e 580 na região central. Sendo que os bairros considerados Norte foram: Órfãs, Jardim 
Carvalho e Boa Vista; Sul: Cara Cara, Colônia Dona Luiza, Olarias, Estrela e Oficinas; Leste: 
Uvaranas e Neves; Oestre: Contorno, Vila Ildemira, Chapada, Ronda e Nova Rússia; fazendo da 
região Sul a mais fotografada após o centro da cidade. Os quatro bairros mais fotografados (passam 
de dez fotos) foram Olarias, com 18 fotos, Oficinas, com 17 fotos, Uvaranas, com 11 fotos, e 
Contorno, com 11 fotos. 

 Olarias recebeu cobertura nas categorias: Comportamento (5), Patrimônio Histórico/ 
Arquitetura /Lugar (4), Música (4), Mobilização/Protesto/ Passeata/ Desfile (2), Literatura (1), 
Gastronomia (1) e Esporte (1). Oficinas nas categorias: Esporte (10), Comportamento (2), 
Gastronomia (1), Exposição (1), Música (1), Patrimônio Histórico/ Arquitetura/ Lugar (1) e 
Mobilização/ Protesto/ Passeata/ Desfile (1). Uvaranas: Música (2), Patrimônio Histórico/ Arquitetura/ 
Lugar (2), Mobilização/Protesto/ Passeata/ Desfile (2), Comportamento (1), Profissão (1), 
Gastronomia (1), Literatura (1) e Esporte (1). Contorno: Música (3), Comportamento (3), Gastronomia 
(2), Literatura (1) e Mobilização/ Protesto/ Passeata/ Desfile (1). 
 

Figura 1 – Mapa da cidade 

 
 
 

2. Regiões de manifestação e cobertura fotojornalística cultural no centro de Ponta 
Grossa 

Ao todo, 580 fotos estão georreferenciadas na região central de Ponta Grossa até abril de 
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2013, essas imagens foram classificadas em 17 categorias: Artesanato (5), Cinema (5), 
Comportamento (93), Dança (16), Esporte (19), Exposição (8), Gastronomia (18), Literatura (13), 
Mobilização/ Protesto/ Passeata/ Desfile (58), Música (159), Palestra (11), Patrimônio 
Histórico/Arquitetura/Lugar (44), Personagem (24), Profissão (11), Stand Up (2) e Teatro (94). 

Do centro da cidade foram criadas três sub-regiões com ponto referencial nos lugares com 
grande aglomeração de fotos, são a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), o Terminal 
Rodoviário Central e o Cineteatro Ópera. Apresentamos o resultado por sub-regiões: 

a) UEPG – 119 fotos
Artesanato – 1 
Cinema – 0 
Comportamento – 20 
Dança – 0 
Esporte – 7 
Exposição – 1 
Gastronomia – 5 
Literatura – 3 
Mobilização/Protesto/ Passeata / 

Desfile – 12 
Música – 41 
Palestra – 8 
Patrimônio 

Histórico/Arquitetura/Lugar – 5 
Personagem – 7 
Profissão – 5 
Stand Up – 0 
Teatro – 4

 
Figura 2 – Mapa da sub-região UEPG 

 
 

b) Terminal Rodoviário Central – 143 fotos
Artesanato – 3 
Cinema – 1 
Comportamento – 41 
Dança – 5 
Esporte – 4 
Exposição – 0 
Gastronomia – 6 
Literatura – 5 
Mobilização/Protesto/ Passeata / 

Desfile – 31 
Música – 22 
Palestra – 0 
Patrimônio Histórico/Arquitetura/ 

Lugar – 10 
Personagem – 5 
Profissão – 1 
Stand Up – 0 
Teatro – 9

 
Figura 3 – Mapa da sub-região Terminal Rodoviário Central 
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c) Cineteatro Ópera – 318 fotos
Artesanato – 1 
Cinema – 4 
Comportamento – 32 
Dança – 11 
Esporte – 8 
Exposição – 7 
Gastronomia – 7 
Literatura – 5 
Mobilização/Protesto/ Passeata/ 

Desfile – 15 
Música – 96 
Palestra – 3 
Patrimônio Histórico/Arquitetura / 

Lugar – 29 
Personagem – 12 
Profissão – 5 
Stand Up – 2 
Teatro – 81

 
Figura 4 – Mapa da sub-região Cineteatro Ópera 

 
 

As três áreas centrais ou mosaicos que concentram conjuntos fotográficos expressivos 
guardam singularidades: 

a) Um dos gradientes de imagens deriva dos entornos do Campus Central da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, com respectiva cobertura fotográfica de eventos 
universitários e do espaço de sociabilidade constituído por bares e opções gastronômicas nas 
proximidades. Essa área possui por limites principais a Avenida Bonifácio Vilela e a Avenida Balduíno 
Taques, cruzadas pelas ruas Riachuelo e Penteado de Almeida, com a praça Santos Andrade em 
destaque. 
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b)  A segunda área caracteriza-se sobretudo pelo espaço aberto de ocupação do Parque 
Ambiental pelos entornos do Terminal Central de Transporte Coletivo, numa praça pública que 
interliga a concha acústica e as recentes instalações do Centro de Música e da Biblioteca Pública 
Municipal, numa zona de intersecção do centro com o bairro Olarias. Outros equipamentos presentes 
são as antigas estações ferroviárias, tombadas pelo patrimônio histórico. Uma delas funciona como 
acervo público, a Casa da Memória.  

c) No caso da Rua XV de Novembro, um aparelho cultural tradicional do município, 
restaurado por incentivo estadual, o Cine Teatro Ópera, concentra atividades artísticas regularmente 
inseridas na agenda cultural oficial, tais como teatro, música, shows de comédia e festivais (Fuc e 
Fenata). A uma quadra dali, em direção à Avenida Vicente Machado, está o Centro de Cultura, na 
Rua Doutor Colares, que se insere em lógica semelhante ao servir de palco para apresentações 
artísticas. Esses auditórios principais da região central respondem por uma parcela expressiva nas 
manifestações regularmente agendadas pelo município. 

 
 

Conclusões 
 
Os dados levantados até aqui permitem conclusões preliminares do projeto, bem como o 

encaminhamento de ações extensionistas futuras no que tange ao uso de técnicas de mapeamento 
cultural com processamento de informação em base de dados. Em relação a nossas conceituações, 
pode-se dizer que um dos efeitos desse trabalho sobre base de dados digital na web seria o de uma 
leitura ou visualização em maior resolução da vida cultural das cidades. 

Nessa perspectiva, torna-se instigante articular nossas buscas analíticas sobre o acervo 
assim constituído em mapa digital acessível na web aos usuários de tais recortes e trajetos urbanos à 
tentativa de apropriação do conceito benjaminiano de “inconsciente óptico” desenvolvida por Silveira 
(2010). Para o autor, os conjuntos fotográficos acionados como recurso metodológico de investigação 
das cidades, sobretudo em suas lacunas, seriam capazes de mostrar ou sugerir uma cidade que 
escapa à percepção mundana – no caso específico em estudo, as fotografias captam uma dimensão 
e riqueza da comunicação urbana inapreensível ao passante, tal como o cinema educa a percepção 
para os gestos mínimos do cotidiano com a câmera close. De forma análoga, o mapa fotográfico 
revelaria (naquilo que mostra e no que falta entre uma imagem e outra) uma cidade que foge à 
apreensão, funcionando como um “inconsciente óptico metropolitano”, que “estaria se insinuando não 
só na leitura sequencial ou não só na sequência mostrada, exatamente, mas nos intervalos, nas 
imagens roubadas entre uma foto e outra” (p. 116).  

É possível sondar relações, ainda às custas do pensamento de Benjamin (1987), entre um 
dispositivo tecno-perceptivo e transformações das realidades culturais da cidade. E aí vale considerar 
que o mapa se reconfigura pelas escolhas e decisões do projeto, que inclui esse 
georreferenciamento, mas também por demandas que são particulares ao espaço urbano – variáveis 
territoriais e demarcações de uso cultural. A esse respeito, cabem duas avaliações parciais: sobre a 
dinâmica centro-bairro apresentada, considera-se também o mapa aqui analisado como indicador do 
desafio que compreende não apenas esforços jornalísticos, mas das próprias políticas culturais, que 
apenas de modo recente vão apresentar claramente a perspectiva de descentralização de ofertas e 
iniciativas do setor nos municípios

7
. 

Uma segunda consideração, com vistas a desdobramentos finais do projeto, é que o mapa 
das áreas centrais de maior cobertura permite documentar um predomínio espacial de manifestações 
da música, do teatro e de comportamento. A esse respeito, cabe especular, até o momento, a relação 
com uma agenda regular de eventos nesse sentido (como festivais, apresentações), a presença de 
equipamentos e aparelhos culturais (tais como teatro e orquestra) e a própria natureza da cobertura 
fotojornalística.  

 
 
Referências 
 

                                                 
7
  Desde 2012, Ponta Grossa possui um Sistema Municipal de Cultura (SMC), requisito do 

Ministério da Cultura para repasses federais da área e inclusão no Sistema Nacional de Cultura 
(SNC). O Plano Municipal de Cultura, por sua vez, encontra-se em elaboração desde o ano passado. 
Este documento envolve um diagnóstico local do setor. 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

7

 

BENJAMIN, Walter. A pequena história da fotografia. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios 
sobre literatura e história da cultura. Obras Escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
CELINSKI, Giovana; STADLER, Luana; FAVERO, Marco Antonio; VERNER, Afonso; ANTONIO, 
Gildo; SCHOENHERR, Rafael. Cena cultural em legendas: o texto verbal no projeto Lente Quente. 
VIII Encontro Paranaense de Pesquisa em Jornalismo, UEPG, Ponta Grossa, 2010. 
SCHOENHERR, Rafael; JONSSON, André; SOUZA, João Henrique; CERRI, Maria Luiza; 
NASCIMENTO, Luana C.. Registro fotográfico da cidade em transformação: imagem documental no 
projeto “Lente Quente” de cobertura fotojornalística da cultura em Ponta Grossa. 10º CONEX – 

Conversando sobre Extensão, UEPG, Ponta Grossa, 2012. 
SCHOENHERR, Rafael; NASCIMENTO, Luana. Mapeamento fotojornalístico da cultura na web: 
segmentação jornalística como indicador em alta resolução de realidades específicas. XV Seminário 
de Inverno de Estudos em Comunicação, UEPG, Ponta Grossa, 2012. 

SILVEIRA, Fabrício. Uma cidade em quadro clínico. In: O parque dos objetos mortos: e outros 
ensaios de comunicação urbana. Porto Alegre: Armazém Digital, 2010. 

 
 

 


