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Resumo: A segunda fase de catalogação dos negativos do Fundo Foto Bianchi, localizado na Casa da Memória 

Paraná (Ponta Grossa), utiliza uma ficha de vocabulários com descritores visuais. O objetivo é indicar os 

elementos observados e possibilitar o acesso deste documento. Esse procedimento inicial, que é a inserção 

manual dos elementos visuais observados nos negativos, motivou a investigar uma plataforma que suprisse as 

necessidades de busca das informações de forma rápida. O projeto centrou-se em elaborar e disponibilizar uma 

forma de pesquisa de negativos baseando-se em vocabulários controlados. Considerando que o Fundo contém 

aproximadamente 45 mil negativos, sua grandeza dificulta a busca individual e visual do negativo. Partindo deste 

pressuposto transcrevemos os campos da “Ficha Descritores Visuais” utilizando-se da plataforma Google 

Formulário. Isso ofereceu dinamicidade à investigação dos dados e ofertou uma planilha com estatísticas dos 

elementos visuais no total dos negativos catalogados. Assim, a transcrição da ficha à plataforma digital resultou 

no arquivamento do conteúdo e na obtenção de informações estáticas dos  negativos, de sua biografia e de seus 

descritores. Contudo este trabalho mostra a aplicação da ficha dos descritores visuais para uma linguagem 

digital, que amplia o acesso aos dados, contribuindo para estudos voltados ao campo da cultura visual. 
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PÚBLICO-ALVO 

 O objetivo de inserir os dados da ficha de catalogação dos descritores visuais dos 

negativos do Fundo Foto Bianchi em uma plataforma online (Google Formulário) é para 

possibilitar a busca dos dados e/ ou dos documentos que formam o conjunto documental 

(cadernos de clientes e serviços, caixas de negativos e negativos) produzido pelas três 

gerações do ateliê Foto Bianchi.  

A maioria do público é formada por pesquisadores de diferentes áreas (história, 

jornalismo, turismo, educação, artes, geografia, entre outros) e outra parte, menor, é composta 

pela comunidade. Ambos buscam informações visuais sobre a cidade, a família, a imigração, 

a natureza e os eventos ou acontecimentos que foram registados fotograficamente por Luiz, 

Rauly e Raul Bianchi.   

JUSTIFICATIVA 

A imensa produção visual feita pela família Bianchi desde a primeira década do 

século XX até início do século XXI resultou no Fundo Foto Bianchi. Este fundo é composto 

por milhares de negativos em chapa de vidro (dry plate) e de acetato, o que trouxe a 

necessidade de uma catalogação adequada à busca de diversos documentos visuais.  

Buscou-se um método de catalogação que priorizasse a percepção dos elementos 

visuais. Isto é a catalogação de vocabulários controlados se fez necessário para potencializar o 

valor multifacetado de cada imagem. Dessa forma, estudos apresentados por Ana Maria 

Mauad (2004a; 2004b) e Solange Ferraz de Lima e Vânia Carneiro de Carvalho (1997) 

justificaram a escolha de focar a catalogação dos negativos com base na leitura visual de 

elementos que aparecem na imagem.  

A justificativa de transcrever esses dados da ficha em uma plataforma digital 

(Google Formulário) ocorre pelo fato de preservar esses dados, por ser uma ferramenta 

facilitadora ao acesso de dados gerais do Fundo Foto Bianchi e específicos de cada negativo. 

Além disso, o produto gerado, que é a planilha de dados, permite o pesquisador filtrar a 

pesquisa, gerando outros resultados estatísticos específicos, de acordo com o interesse de cada 

usuário. 

De modo geral, o desenvolvimento do projeto e deste produto justifica-se por dar  

continuidade ao trabalho manual de catalogação, abrindo acesso ao público que busca 
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compreender a história local, incluindo um diálogo com outras áreas e em tempos lineares ou 

anacrônicos. Assim, o negativo deixa de ser compreendido como ilustração e passa a ter 

condições de ser tratado como um documento visual histórico.  

OBJETIVOS 

• Obter um panorama geral dos negativos catalogados; 

• Armazenar os dados em plataforma digital; 

•  Facilitar o acesso às pesquisas dos negativos do Fundo Foto Bianchi para 

pesquisadores, discentes, docentes e comunidade;  

• Disponibilizar as estatísticas dos dados dos descritores visuais e das legendas dos 

negativos catalogados;  

• Propiciar ao investigador interpelações de buscas com vocabulários controlados 

(descritores visuais) ou com a aplicação de filtros que gerem estatísticas 

específicas, ou seja, segundo o interesse de sua pesquisa.  

METODOLOGIA 

Anterior a esta etapa do projeto foi formulada uma ficha para determinar o estado 

de conservação dos negativos (CAMERA, 2019). Nesta ficha buscou-se atrelar a biografia do 

negativo com os demais objetos que compõem o Fundo Foto Bianchi (anotações nos cadernos 

e caixa de negativos). Isto é, foram indicadas algumas descrições sobre as características do 

negativo como a dimensão (tamanho), atributos físicos (retoques e estado de conservação) e 

atributos históricos (ano de produção) e outras informações que foram escritas pelos 

fotógrafos nos cadernos ou nas tampas das caixas dos negativos. Sendo assim, nesta primeira 

ficha de catalogação não havia a preocupação em catalogar os elementos visuais porque o 

objetivo geral era obter um panorama do estado de conservação dos negativos e associar 

outros documentos ao objeto iconográfico. 

Na atual etapa do projeto a preocupação voltou-se para elaborar uma ficha para 

manter as informações da biografia do negativo junto à indicação dos elementos que 

aparecem na imagem.  Assim o processo de construção dessa segunda ficha, denominada 

“Descritores Visuais”, ocorreu seguinte forma: 

• Iniciou-se uma discussão das dificuldades apresentadas na ficha anterior para 

explorar os negativos de forma completa, ou seja, tendo suas características 

próprias (legenda dada pelo fotógrafo) e com a indicação dos elementos visuais.  
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• Elaborou-se uma ficha com vocabulários controlados como, por exemplo, casa, 

trem, vestido, eletricidade, entre outros.  

• A ficha foi aplicada nos negativos do período de 1909 até 1937. 

 

O resultado obtido fez questionar sobre uma forma facilitadora que possibilidade o 

acesso imediato a um negativo ou a um conjunto de negativos que tenham o mesmo perfil, 

tendo em mente os parâmetros escolhidos pelo próprio pesquisador em comunhão com os 

vocabulários controlados apresentados na ficha.    

Sendo assim, a equipe do projeto dialogou sobre a possibilidade de usar alguma 

plataforma que suprisse nossas expectativas, como por exemplo, a agilidade em procurar um 

negativo por uma única palavra existente na ficha e que fosse representativa ao pesquisador. 

Então, optou-se por fazer a transcrição desses dados na plataforma Google Formulário, 

expondo a possibilidade de usar a ferramenta “filtrar sobre todos os outros dados”. O uso 

dessa plataforma foi apresentado no grupo como sendo importante, pois agiliza a busca dos 

negativos e ainda oferta resultados estatísticos, conforme a aplicação dos filtros por parte do 

investigador.  

Assim, as discussões sobre as necessidades e formas de resolução para obter uma 

busca rápida e com estatística resultou em pensar um método de “tradução” da ficha, 

elaborada em papel, dos descritores visuais em uma linguagem digital que automaticamente 

gerasse dados estatísticos e ao mesmo tempo ofertasse a possibilidade do usuário da 

plataforma a gerar suas próprias concepções sobre o que é importante em termos numéricos 

sobre a sua pesquisa.   

Para executar esta parte do projeto desenvolvemos as seguintes etapas: 

• Estudo sobre o que consiste o Google Formulário e como usá-lo em nosso 

projeto; 

• Montagem de um formulário para fazer o preenchimento que satisfaça a 

“tradução” dos campos presentes na ficha em papel; 

• Teste da inclusão dos dados; 

• Apreciação do sistema automático de estatística gerada na plataforma; 

• Aplicação dos sistemas de filtragem; 

• Compreensão sobre as estatísticas; 

• Descoberta sobre procedimentos para salvar e aplicar esses dados com o uso de 

um editor de planilha (Microsoft Office Excel).  



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 

5 

RESULTADOS 

O resultado integral foi a obtenção de um formulário digital que é a transcrição dos 

dados presentes nas fichas em papel (ver figuras 1 e 2).  

De modo geral, isso contribuiu para o armazenamento dos dados em uma “nuvem”, 

facilitando o acesso às informações e à busca dos negativos. Também, este produto garante 

outra forma de conservação dos dados, além da apresentada na ficha em papel e gera 

automaticamente ou por filtragem dados estatísticos que podem ser salvos em um editor de 

planilha. Esses dados, ainda podem ser transferidos para outras plataformas como, por 

exemplo, “Memórias digitais” (http://www.memoriasdigitais.uepg.br/).  Isso facilita o diálogo 

com os cadernos de clientes e serviços que foram digitalizados, também neste projeto, e que 

estão à disposição para a consulta nesse mesmo endereço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ficha Vocabulário e em uso para 

identificar os seus descritores visuais no 

negativo 

Legenda: Elaborado pelas autoras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De modo geral, o formulário digital dos Descritores Visuais do Fundo Foto Bianchi 

contribui para o armazenamento dos dados em uma “nuvem”, facilitando o acesso às 

informações e à busca dos negativos. Também, este produto garante outra forma de 

conservação dos dados, além da apresentada na ficha em papel e gera automaticamente ou por 

filtragem dados estatísticos que podem ser salvos em um editor de planilha. Esses dados, 

ainda podem ser transferidos para outras plataformas como por exemplo “Memórias digitais” 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa, (http://www.memoriasdigitais.uepg.br/). Uma 

parte desses resultados foi apresentada no VII Encontro Nacional de Estudos da Imagem/ IV 

Encontro Internacional de Estudos da Imagem na cidade de Londrina com a publicação do 

artigo: Apontamentos Iniciais Sobre A Catalogação Dos Descritores Visuais No Fundo Foto 

Bianchi nos anais deste evento.  

APOIO: Bolsa da Fundação Araucária. Programa institucional de apoio a inclusão social - 
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