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Resumo: O objetivo geral foi desenvolver um levantamento de dados das câmeras de pequeno e médio 

formato e de acessórios fotográficos do acervo do Museu Campos Gerais. Os objetivos específicos foram 

dialogar com as pesquisas do Fundo Foto Bianchi e mostrar ao público do museu a mudança e evolução da 

tecnologia. A justificativa da aproximação de acervos se dá pela falta de estudos sobre estes equipamentos 

e pela possibilidade de levantar questões sobre a práxis exercida na cidade de Ponta Grossa. O resultado da 

elaboração da linha do tempo, apresentada em uma prancheta com os dados dos equipamentos, trouxe ao 

público geral do museu indicações sobre as formas de fotografar segundo a prática de fotógrafos 
profissionais e amadores. De forma concomitante, a pesquisa colaborou para avançar os estudos voltados 

à produção fotográfica da família Bianchi e ao entendimento sobre o contexto de sua produção fotográfica. 

A sua exibição trouxe reflexões das memórias pessoais, locais nacionais e internacionais, conforme 

verificado nas ações de monitoria vivenciadas com o público, com as escolas e com o curso de mestrado 

profissional em História da UEPG. Ademais a pesquisa e o produto propiciaram conhecer como ocorre o 

processo curatorial com objetos advindos de uma reserva técnica.  
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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 desenvolver atividades de organização, conservação, acessibilidade 

e pesquisa com o conjunto documental que forma o Fundo Foto Bianchi (CAMERA, 

2018). Assim o público alvo são pesquisadores de diferentes áreas e à comunidade em 

geral. 

JUSTIFICATIVA 

A elaboração de uma linha do tempo se deu a partir de algumas observações:  

compreender  a comunhão do fazer fotográfico com a tecnologia disponível; observar as 

mudanças ocorridas na fotografia e a reabertura do Museu Campos Gerais com a Mostra 

“Paraná” de Orlando Azevedo (2019, Ponta Grossa), que estimulou a exposição de 

equipamentos fotográficos e acessórios simultaneamente, assim percebeu-se que não 

existiam informações sobre estes objetos, com exceção da data e a origem de doação. 

Sendo assim, conforme apresentado por Patricia Camera (2013), é interessante 

compreender sobre as relações entre tecnologia e sociedade, assim como questionar quais 

e como os atores agem no circuito da fotografia (fotógrafos e fabricantes). Tais pontos de 

vistas justificaram desenvolver o presente trabalho. Ainda é interessante notar que apesar 

de estes acervos serem dissentidos, eles são complementares quando analisados sob a 

perspectiva apresentada.  

OBJETIVOS 

Desenvolver uma pesquisa sobre os dados dos equipamentos e acessórios da 

reserva técnica do Museu Campos Gerais, elaborar a linha do tempo apresentada em uma 

prancheta para servir como legenda, produzir conhecimento sobre a relação equipamento, 

técnica, práxis fotográfica e consumo, auxiliar na prática da monitoria ou mediação e 

auxiliar outras investigações em andamento no Fundo Foto Bianchi;  
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METODOLOGIA 

Foram pesquisados alguns dados sobre cada equipamento, como nome, anos de 

fabricação, local de produção e tipo de filme utilizado e alguns dados extraordinários, 

como preço inicial, quantidade vendida e nomes secundários. São equipamentos 

importados e nacionais, então a investigação partiu para a busca de websites dos 

fabricantes ou de outras fontes digitais, conforme citado nas referências. 

Buscou-se na metodologia executar um produtor que abarcasse a proposta de 

uma ação educativa onde o visitante poderia exercer uma mediação para si a partir do 

contato com a prancheta e a leitura e descoberta da linha do tempo (MARTINS, 2006). 

Os equipamentos foram indicados por números de 1 até 18, em preto, os números 3, 8, 9 

e 16 em verde pois representam as câmeras produzidas no Brasil e por letras de A até E 

os acessórios ou câmeras com processo fotográfico instantâneo (Polaroid).  

RESULTADOS 

O resultado é a linha do tempo (figura 1) impressa em dois papéis em tamanho 

A4, colorida e em uma prancheta localizada ao lado do expositor (gabinete de madeira e 

vidro). Os resultados específicos são a visitação da exposição com um público diverso, 

acompanhados ou não de monitoria e a inclusão da discussão sobre a exposição das 

câmeras fotográficas ofertada neste museu para a disciplina do mestrado profissional em 

história.  

FOTO(S)  

Figura 1: Câmeras da reserva técnica do Museu Campos Gerais.                           

 

Linha do tempo de câmeras e equipamentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O diálogo Casa da Memória Paraná e Museu Campos Gerais se fortalece desde o 

início de 2019 com as atividades de pesquisa e de extensão desenvolvidas. Esse 

estreitamento pode ser conferido com base nas investigações realizadas com o acervo 

fotográfico do Museu (CAMERA, 2019) e com a ação citada neste resumo.  

A pesquisa com as câmeras fotográficas possibilitou conhecer as especificidades 

deste mercado pontuando quais câmeras foram fabricadas fora ou dentro do Brasil. 

Também possibilitou ao visitante observar as evoluções ocorridas ao longo do tempo.  

APOIO: Fundação Araucária (PIBEX - Programa Institucional de Bolsas de Extensão 

Universitária). 
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