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Resumo: A “Ficha de Descritores Visuais do Fundo Foto Bianchi” tem como principal objetivo proporcionar o 

direcionamento nas pesquisas realizadas a partir das imagens em negativo pertencentes ao Fundo, bem como 

contribuir para a sua organização e à visualização do panorama de assuntos dessas imagens. A elaboração do 

produto buscou valorizar a polissemia das imagens, uma vez que os descritores visuais componentes da ficha são 

selecionados a partir da análise visual individual dos negativos e, assim, possibilita expandir as possibilidades 

das imagens para além de uma catalogação temática. Composta por categorias geral e específica de descritores 

visuais, a ficha contribui para uma catalogação detalhada desses documentos, auxiliando nas pesquisas de 

docentes e discentes de diferentes áreas. A ficha possibilitou a criação de uma ferramenta online de catalogação, 

da qual permite uma visualização de dados estatísticos dos negativos e um acesso abrangente aos documentos 

pelo Formulário Google. 
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ORGANIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO E PESQUISA DO FUNDO FOTO BIANCHI  

PÚBLICO-ALVO 

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

objetivo geral propiciar ao acadêmico as condições para desenvolver a catalogação 

iconográfica dos negativos, realizar atividades de organização e disseminar o conteúdo do 

conjunto documental (negativos e cadernos) para os investigadores e para o público em geral. 

Nesta esfera foi desenvolvida a “Ficha de Descritores Visuais do Fundo Foto Bianchi”, que é 

direcionada aos técnicos, discentes, docentes da UEPG e outros pesquisadores que se dedicam 
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17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 

2 

à catalogação e/ou busca e investigação de imagens que foram produzidas pela família 

Bianchi ao longo do século XX. De modo indireto isso contribui para atingir outros públicos 

que tomam contato com o resultado das pesquisas desenvolvidas em diferentes áreas (história, 

artes, jornalismo, turismo, educação etc.) 

JUSTIFICATIVA 

O Fundo Foto Bianchi, situado na Casa da Memória Paraná em Ponta Grossa, é 

composto por um expressivo conjunto documental da produção fotográfica de três gerações 

da família Bianchi, do qual é constituído por cadernos de controle e serviços e com cerca de 

45 mil negativos de gelatina e prata em chapa de vidro e em suporte de acetato. Objetos de 

grande significado para a história da fotografia e dos Campos Gerais, atualmente encontram-

se em processo de catalogação e higienização. (BUENO; CAMERA; 2019).  

Devido à grande quantidade de produção fotográfica, ainda em processo de 

organização, existe uma dificuldade de busca e de conhecimento sobre os conteúdos nessas 

fotografias. O método de busca de determinado assunto ou tipo de fotografia se dá através das 

legendas utilizadas pelos fotógrafos registradas nos cadernos de clientes e serviços e das 

legendas ou descrições realizadas nas primeiras catalogações ocorridas na primeira fase deste 

projeto (entre o ano de 2014 e 2018), conforme comunicado em “Curadoria do Fundo Foto 

Bianchi: cultura fotográfica em Ponta Grossa e região” (CAMERA, 2018). Tais legendas e 

descrições são os únicos indicadores deixados pelos fotógrafos do Foto Bianchi que permitem 

uma ideia prévia do que se trata determinada fotografia.  

A Ficha de Descritores Visuais do Fundo Foto Bianchi, faz-se necessária à 

organização e conhecimento mais detalhado das imagens presentes nesses negativos, podendo 

direcionar e facilitar pesquisadores na investigação por temáticas, objetos e pessoas em 

específico que podem estar presentes na produção fotográfica da família Bianchi, além de 

contribuir com o conhecimento do panorama de assuntos presentes neste fundo fotográfico.  

OBJETIVOS 

A partir de uma catalogação detalhada dos negativos da qual se utiliza da análise 

visual de imagem, a “Ficha de Descritores Visuais do Fundo Foto Bianchi” tem o intuito de: 

- Contribuir à organização do Fundo Foto Bianchi; 

- Proporcionar direcionamento nas pesquisas realizadas a partir dos negativos; 

- Ofertar um panorama dos assuntos verificados neste fundo. 
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METODOLOGIA 

Com base no conhecimento que se tinha sobre as características gerais das imagens 

dos negativos, devido as organizações e catalogações anteriores (chamada de 1ª fase de 

organização), elaborou-se a primeira ficha da qual poderia conter alguns dos principais 

descritores visuais. Para tanto foram utilizados como referência os trabalhos desenvolvidos 

por Ana Maria Mauad (2004a; 2004b), Solange Ferraz de Lima e Vânia Carneiro de Carvalho 

(1997). 

O processo de elaboração se deu no decorrer da análise de imagem dos negativos 

que resultou na elaboração de uma lista de vocabulários controlados (por exemplo: rua, 

eletricidade, mulher, vegetação, entre outras) que pudessem ser utilizadas como facilitadoras 

de acesso a determinada imagem. 

Vale ressaltar que essa metodologia deixa de lado a concepção de catalogação 

estritamente temática, uma vez que consideramos que a imagem é polissêmica e neste sentido 

a rigidez de uma catalogação por tema pode desconsiderar outras informações pertencentes à 

imagem. Além disso, essa ficha comtempla manter as informações biográficas do objeto em 

comunhão com o acesso aos seus elementos visuais. O principal referencial para a elaboração 

da Ficha foi a ficha de catalogação iconográfica do Museu Paulista (USP), da qual seus 

elementos foram analisados e adaptados ao Fundo Foto Bianchi. (KIERAS; CAMERA, 2019) 

e transcritos para um formulário digital (Google Formulário). 

A metodologia realizada para o preenchimento se deu em um primeiro momento, 

atribuindo-se as características gerais do negativo, como o número, data, legenda, caixa e 

dimensão, advindas de catalogações anteriores (CAMERA, 2018). Em seguida, analisou-se a 

condição física do objeto caracterizando-o como “bom”, “regular” ou “ruim”, bem como se há 

retoques no suporte de vidro ou na base de gelatina e prata. Posteriormente, foram observados 

os elementos visuais e relacionados à ficha como sendo os descritores visuais, que estão 

organizados por uma categoria geral e outra específica. 

A categoria geral diz respeito se a fotografia é uma paisagem, retrato, natureza morta, 

realizada em ambiente externo ou em estúdio, por exemplo. Esses descritores dão um 

direcionamento ao assunto geral da imagem, facilitando uma percepção geral sobre os 

descritores específicos a serem marcados. Os descritores específicos contemplam a “tradução” 

do visual para a escrita na tabela dos detalhes da vestimenta usada pelo retratado, objetos 

presentes na cena, gênero, criança, adulto ou idoso, assim como se a imagem é uma cena 

rural, urbana, festiva etc. Esse processo de análise dos descritores visuais é chamado neste 
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projeto de 2ª fase de catalogação por tratar especificamente da descrição visual e da biografia 

do objeto (relacionada às informações constantes no caderno de clientes e nas caixas onde os 

negativos estavam armazenados originalmente). Já a primeira fase de catalogação esteve 

voltada, também, a biografia do objeto e à análise da condição física (conservação) dos 

negativos.  

 

RESULTADOS 

Após o processo de análise de negativos com a utilização da “Ficha de 

Descritores Visuais”, pode-se ter uma visão mais clara das palavras-chave que deveriam fazer 

parte da lista, as que poderiam ser retiradas, e concentrar determinados descritores em apenas 

uma definição como, por exemplo: os objetos anel, brinco, pulseira, colar, encaixam-se na 

opção “joia”.  

Além de apresentar os principais descritores visuais, a ficha é finalizada com a 

adição da informação sobre os planos fotográficos. Portanto, siglas foram adicionadas nas 

opções a serem marcadas como sendo “P.G., P.A., P.M., P.M.C., P.P., P.S.P., P.D., P.G.P”, 

que representam o enquadramento da fotografia (KIERAS; CAMERA, 2019), tendo como 

base os vocabulários utilizados no cinema e na fotografia. Para isso, formulou-se uma tabela 

de apoio de descrição sobre as siglas dos planos (figura 1).  

A elaboração dessa ficha possibilitou a criação de outra ferramenta de 

catalogação criada no Google Formulário. Essa ferramenta permite que as informações dos 

descritores visuais no processo de análise de imagem sejam adicionadas na plataforma online, 

apresentando informações estatísticas dos negativos analisados e com opções de filtragens, de 

acordo com o interesse do pesquisador. Além de facilitar a busca direcionada de conteúdo, a 

catalogação online permite que o acesso às informações do material presente no Fundo Foto 

Bianchi seja mais abrangente.  

Figura 1 - Planos fotográficos 
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Legenda: Essa tabela explica as siglas elaboradas para descrever os enquadramentos fotográficos. Fonte: 

Elaborada por Cristiane Dalzoto e Eloize Kieras. 

 

Figura 2 – Ficha de Descritores Visuais – Fundo foto Bianchi 

 

Legenda: Essa tabela mostra o campo da biografia do negativo (primeira parte da tabela) e o campo dos 

descritores visuais com o vocabulário controlado. Fonte: Elaborada por Cristiane Dalzoto e Eloize Kieras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração e a utilização da “Ficha de Descritores Visuais” contribuíram para a equipe 

perceber quais são as características do Fundo Foto Bianchi e suas potencialidades como documento 

histórico. A metodologia de catalogação utilizada, ou seja, com o uso de vocabulários controlados, 

deixou evidente a compreensão de que a imagem é polissêmica. Neste sentido este tipo de catalogação 

se desprendeu das “amarras temáticas”, sem prejudicar a investigação, pois a temática pode ser 
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identificada e direcionada no processo de busca de cada pesquisador. Essa linha de catalogação está 

em fase experimental e sendo transcrita para o Google Formulário. Até o momento, os resultados de 

análises estão sendo positivos. A construção desta tabela propiciou à equipe compreender sobre quais 

procedimentos são possíveis para elaborar uma ficha de catalogação e quais ferramentas digitais são 

necessárias para torná-la acessível e com resultados dinâmicos (busca e estatística) para o pesquisador. 

Assim, todas as atividades ampliaram as potencialidades de busca e tratamento adequado da imagem 

como documento histórico, facilitando o contato deste patrimônio cultural para um público geral e de 

pesquisadores.  

APOIO: Bolsa da Fundação Araucária (Programa Institucional de Extensão Universitária – PIBEX). 
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