
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 

1 

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

( X )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

DIVULGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO FUNDO FOTO BIANCHI 

 

Veridiane Parize (veridianeparize@hotmail.com)1 

Patricia Camera Varella (patriciacamera@uepg.br)2 

Rafael Schoenherr (rafaelschoenherr@gmail.com)3 

João Paulo Leandro de Almeida (jplagete@gmail.com)4 

 
 

Resumo: O trabalho descreve a experiência extensionista de interação interdepartamental (Jornalismo e Artes) da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) na área de fotografia e acervos culturais. As ações 

extensionistas foram direcionadas à produção imagética nos espaços Casa da Memória Paraná, da Fundação 

Municipal de Cultura e no Museu Campos Gerais, da UEPG. A interface entre essas iniciativas permitiu a 

produção de vídeos curtos de divulgação científica e cultural, mostrando a importância e os processos das 

atividades de conservação e manutenção dos negativos de suporte de vidro do Fundo Foto Bianchi. Outra 

atuação desempenhada foi o auxílio na digitalização e disponibilização pública dos cadernos de controle de 

serviços fotográficos do Foto Bianchi, datados de 1911 até 1973.  

 

Palavras-chave: Digitalização. Acervos fotográficos. Museu Campos Gerais. Foto Bianchi. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

                                                 
1 Integrante do projeto “Diagnóstico e Curadoria do Fundo Foto Bianchi: Cultura fotográfica em Ponta Grossa e 

região dos Campos Gerais”. Acadêmica do curso de Bacharelado em Jornalismo da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG). Bolsista da Fundação Araucária – PIBIS. E-mail: veridianeparize@hotmail.com. 
2 Coordenadora do projeto “Diagnóstico e Curadoria do Fundo Foto Bianchi: Cultura fotográfica em Ponta 

Grossa e região dos Campos Gerais”. Pós-doutora no Museu Paulista da Universidade de São Paulo (MP-USP). 

Doutora em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Professora adjunta 

do Departamento de Artes e do Programa de Pós-Graduação, da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG). Chefe da Seção de Ação Educativa do Museu Campos Gerais. E-mail: patriciacamera@uepg.br. 
3 Supervisor no projeto “Diagnóstico e Curadoria do Fundo Foto Bianchi: Cultura fotográfica em Ponta Grossa e 

região dos Campos Gerais”. Doutor em Geografia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

Professor do Departamento de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Diretor de acervo 

do Museu Campos Gerais. Coordenador do projeto Lente Quente. E-mail: rafaelschoenherr@gmail.com. 
4 Integrante do projeto “Diagnóstico e Curadoria do Fundo Foto Bianchi: Cultura fotográfica em Ponta Grossa e 

região dos Campos Gerais”. Mestre em Gestão do Território pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia 

pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Graduado em Geografia Bacharelado pela UEPG. 

Pesquisador do Grupo de Estudos Territoriais (GETE). Investigador Rede de Estudos de Geografia, Gênero e 

Sexualidade Ibero Latino-Americana (REGGSILA). Diagramador da Revista Latino-Americana de Geografia e 

Gênero. E-mail: jplagete@gmail.com. 

mailto:jplagete@gmail.com
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Diagnóstico e curadoria do Fundo Foto Bianchi: cultura fotográfica em Ponta Grossa e 

região dos Campos Gerais.  

 

PROJETOS VINCULADOS 

Lente Quente: boletim fotojornalístico da cultura em Ponta Grossa. 

 

PÚBLICO-ALVO 

O público dos cadernos digitalizados são pesquisadores, estudantes, professores que 

pretendem desenvolver pesquisas na área histórica da fotografia na região dos Campos Gerais. 

O público dos vídeos é a comunidade no geral, ponta-grossensses que não conhecem os 

espaços de memória da cidade, professores do ensino básico que tem intenção de desenvolver 

um debate em sala de aula a respeito dessa temática de registros históricos de uma cidade e 

docentes do ensino superior.  

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto “Organização, diagnóstico e pesquisa do Fundo Foto Bianchi” se 

desenvolve em parceria com o setor de digitalização do Museu Campos Gerais, que faz a 

digitalização dos cadernos do Foto Bianchi. Esses documentos somam cerca de 220 

exemplares, do período de 1911 a 1973, constituindo um tipo de organização da 

contabilidade. Esses registros mostram que estes cadernos têm a importância de conter 

variados temas para os pesquisadores possibilitando estudar a tecnologia fotográfica usada na 

época.  

O Lente Quente é um projeto de extensão do curso de bacharelado em Jornalismo da 

UEPG coordenado pelo professor Dr. Rafael Schoenherr, também supervisor do Fundo Foto 

Bianchi. O projeto tem como objetivo publicar uma fotolegenda por dia da cobertura das 

principais manifestações da cena cultural na cidade e região de Ponta Grossa. Atualmente o 

acervo digital contém 2.722 imagens publicadas, utilizando a plataforma on-line Flickr. 

Gradativamente o projeto evolui na produção audiovisual de vídeos curtos. 
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Considerando a amplitude do projeto com o Fundo Bianchi, buscou-se a parceria 

com o Lente Quente para divulgação desse material, e isso aumenta a proximidade entre a 

universidade e a documentação imagética da cidade, além de contribuir com estudos da 

fotografia a partir do olhar de Luiz, Rauly e Raul Bianchi nos Campos Gerais.  

 

OBJETIVOS 

A digitalização do Fundo Bianchi teve como propósito a preservação digital dos 

cadernos, a disponibilização do conjunto documental para o desenvolvimento de pesquisas, 

além da acessibilidade gratuita ao material por meio do site www.memoriasdigitais.uepg.br. 

Os vídeos têm como intuito divulgar e documentar de forma sucinta à população (incluindo 

pesquisadores) as atividades da Casa da Memória e do Museu Campos Gerais e ressaltar a 

importância de preservação desses espaços. Os vídeos on-line estão disponíveis no canal do 

YouTube “Fundo Foto Bianchi” 

(https://www.youtube.com/channel/UCxAOPkweEv82aqe_4k0JPCA). 

 

METODOLOGIA 

A divulgação do Fundo Bianchi foi realizada com a elaboração de um cronograma 

de temas para os vídeos da Casa da Memória de Ponta Grossa onde acontece a manutenção, 

catalogação e higienização do Fundo Foto Bianchi, atividades realizadas por funcionários da 

Prefeitura de Ponta Grossa e bolsistas de extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG). 

 Os vídeos se valem de entrevistas com os pesquisadores envolvidos no projeto e 

bolsistas do curso de Artes Visuais. As produções audiovisuais informativas sobre a Casa da 

Memória e o Museu Campos Gerais são publicadas no canal do YouTube “Fundo Foto 

Bianchi”. Em 2018 foram realizados quatro materiais nesse sentido. Para o primeiro 

informativo foi confeccionada uma arte gráfica para todos os vídeos com o crédito dos 

entrevistados - auxiliou neste processo o estudante de jornalismo João Guilherme Castro, do 

projeto de extensão Cultura Plural. O equipamento utilizado (Canon modelo 7D) foi 

disponibilizado pelo Lente Quente.  

O processo de digitalização dos cadernos no Museu Campos Gerais foi executado 

em conjunto com o bolsista do NUTEAD, João Paulo Leandro de Almeida. Para tanto, 

http://www.memoriasdigitais.uepg.br/
https://www.youtube.com/channel/UCxAOPkweEv82aqe_4k0JPCA
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utilizou-se um scanner conectado a um computador com o programa Bookdrive que opera 

com duas câmeras Canon modelo 5D, com 600 dpi de resolução. As imagens do caderno 

ficam armazenadas em uma pasta no computador. Após salvar é preciso utilizar o programa 

Scan Taylor, um software livre, para recortar as páginas da imagem. Após terminar, é 

necessário passar as imagens soltas para um arquivo em PDF para uma melhor visualização 

do caderno completo com todas as páginas. Com a digitalização dos cadernos é possível 

preservar o material original e gerar acessibilidade gratuita por estar disponível na plataforma: 

www.memoriasdigitais.uepg.br. 

 

RESULTADOS 

Ao final das atividades foram realizados quatro vídeos para o YouTube que também 

foram publicados na página do Facebook “Casa da Memória Paraná”, onde as interações 

chegaram a 468 pessoas alcançadas.  

 

Número de acessos dos vídeos do canal Fundo Foto Bianchi no YouTube 

NOME DO VÍDEO ENTREVISTADOS DURAÇÃO VISUALIZAÇÕES 

O que é a Casa da Memória 

de Ponta Grossa - PR? 

Patricia Camera, Alan 

de Almeida 

1’ 70 

Quem trabalha na Casa da 

Memória? 

Patricia Camera, Alan 

de Almeida 

1’26” 33 

O que os pesquisadores 

fazem na Casa da 

Memória? 

Cristiane Dalzoto, 

Eloize Kieras 

1’56” 28 

Conheça o processo de 

digitalização no Museu 

Campos Gerais de Ponta 

Grossa - PR 

Patricia Camera 2’16” 38 

Fonte: YouTube 

 

As atividades resultaram em um relato para o 18º Encontro Nacional de Professores 

de Jornalismo, apresentado em 27 de abril de 2019 na UniSecal de Ponta Grossa. 

Em 2019, o estagiário do museu, Ricardo Enguel Gonçalves, estudante do curso de 

Licenciatura em História da UEPG, auxiliou a recortar as imagens dos cadernos utilizando o 

programa Scan Taylor e revisando a qualidade do material. 

http://www.memoriasdigitais.uepg.br/
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Foram digitalizados todos os cadernos do Foto Bianchi, cerca de 220 exemplares que 

continham cerca de 50 a 100 páginas cada. O material passou pelo programa Scan Taylor, o 

programa fazia um recorte prévio das imagens, porém algumas eram cortadas ao meio, às 

vezes em alguma etapa do programa ele desconfigurava o trabalho, então o processo exigiu 

paciência e olhar detalhista para editar as imagens uma por uma, pois cada imagem precisava 

estar recortada sem tirar de fora pedaços do caderno e informações importantes. Após cada 

caderno ser finalizado, era transformado em um PDF.  

As imagens de cada caderno digitalizado eram colocadas em pastas separadas de 

acordo com o ano do caderno. João Paulo Leandro de Almeida teve participação essencial por 

operar o scanner e utilizar o software, também auxiliou no processo de recorte das imagens, 

armazenou o material e fez upload no site. 

Os cadernos em PDF das pastas 13 a 21, 115 exemplares, estão disponíveis no site 

“memoriasdigitais.uepg.br” para download. Depois do estagiário Ricardo Enguel Gonçalves 

finalizar a revisão e correção de algumas imagens, será feito upload de todo restante de 

cadernos no site. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em cerca de um ano de projeto, foi realizado um trabalho de extrema importância para 

a história da cidade de Ponta Grossa, isso incentivou a digitalização de outros materiais do 

Museu Campos Gerais. O setor de digitalização está com demandas de diversos jornais e 

livros. Fato que iniciou com a digitalização dos cadernos do Foto Bianchi. A parceria entre os 

dois projetos de extensão revela-se estratégica para preservação da história visual de Ponta 

Grossa e a região dos Campos Gerais. Espera-se que o aperfeiçoamento dessa produção em 

parceria permita também vislumbrar outras iniciativas possíveis de ampliação da esfera de 

atuação dos projetos de extensão em Jornalismo. 

 

APOIO: Agradecimento à UEPG que por meio da Fundação Araucária apoiou e visibilizou o 

desenvolvimento deste projeto. 
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