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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

( x )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

A utilização do Instagram como meio de divulgação do Fundo Foto Bianchi 

 

Maria Luisa Derbis (maluderbis@hotmail.com)1 

Patricia Camera (patriciacamera@uepg.br)2 

 

Resumo: Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de comunicar as características do perfil 

@fundofotobianchi no Instagram, o qual é utilizado como um meio de divulgação das imagens associadas aos 

conteúdos textuais. Desta forma levaram-se em consideração os procedimentos realizados para a elaboração das 

postagens, os objetivos das publicações e também os resultados obtidos com seu público seguidor. Sendo assim, 

o presente texto é um relato das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos com os usuários que 

acompanham o perfil no Instagram. Assim torna-se possível problematizar a aproximação do saber acadêmico 

com a sociedade, conhecendo inclusive os interesses do público atingido pelas ações executadas. 

Palavras-chave: Instagram. Fundo Foto Bianchi. Fotografia. Acervo. 

 

 

 

 

                                                
1 Bolsista PROEX, Organização, diagnóstico e pesquisa do Fundo Foto Bianchi; Universidade Estadual de 

Ponta Grossa; Artes Visuais, maluderbis@hotmail.com.   
2  Coordenadora do projeto Organização, diagnóstico e pesquisa do Fundo Foto Bianchi; UEPG; Artes e 

patriciacamera@uepg.br. 
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ORGANIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO E PESQUISA DO FUNDO FOTO BIANCHI 

PÚBLICO-ALVO  

O Instagram é uma ferramenta que tem sido usada para atingir diversos públicos, 

objetivando a formação de opiniões e a divulgação de informações. Na área de 

entretenimento, o perfil recebe a interação de um público diverso que busca um conhecimento 

plural, onde vários assuntos estão associados à divulgação das imagens e de acordo com o 

conteúdo planejado (visual e textual), o público se identifica. Desta forma, o perfil 

@fundofotobianchi foi pensado para se adequar aos interessados nas áreas de Artes, História, 

Geografia, Museologia, entre outras que trabalham com imagens, incluindo os amantes da 

fotografia.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

De acordo com os dados fornecidos pelo próprio aplicativo (Instagram), as 

publicações atingem algumas cidades. Dentre elas estão Ponta Grossa (52%), Curitiba (17%), 

Porto Alegre (3,6%), Castro (3,1%) e São Paulo (2,6%). Com relação ao território nacional o 

Brasil representa 94% dos participantes. No entanto, é interessante observar que as 

publicações chegaram a outros países como a Itália (1,3%), o México (0,8%), o Reino Unido 

(0,8%) e a Espanha (0,8%). 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As pesquisas relacionadas ao Fundo3 Foto Bianchi são exercidas em Ponta Grossa 

(Estado do Paraná), na Casa da Memória Paraná, que está localizada na Rua Ermelino de 

Leão, 1333. Parte do projeto está sendo veiculado no aplicativo Instagram, ou seja, neste caso 

as atividades estão sendo exercidas de modo remoto. 

JUSTIFICATIVA 

Um dos assuntos recorrentes no projeto de extensão era a necessidade de trazer as 

informações do Fundo Foto Bianchi para o aplicativo Instagram. Devido a pandemia (Covid - 

                                                
3 De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), um fundo é um conjunto de 

documentos de uma mesma proveniência. Termo que equivale a arquivo. 
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19), ocorreu um novo modo de trabalho caracterizado por um contexto de isolamento social, 

assim, verificou-se a pertinência de ser lançado um perfil. A escolha do Instagram se deu pelo 

fato de ter ferramentas que valorizam o uso, a visualização e a circulação de imagens. Um 

exemplo é o acompanhamento da imagem e do texto por hashtag (#), que “é um comando 

com a função de agrupar imagens relacionadas a um mesmo assunto, facilitando a 

disseminação e a organização de um tópico” (VASSALLO PIZA, 2012, p. 12). 

Adicionalmente foram apresentadas ao público outras ferramentas, dentre elas as enquetes e 

os testes, valorizando o uso da imagem como documento histórico.  

De modo específico, a elaboração do perfil se deu a partir da necessidade de 

promover, para além da universidade, os estudos e as pesquisas realizadas no Fundo Foto 

Bianchi. Dessa maneira o projeto consegue atingir outros pesquisadores da área e de  projetos 

semelhantes, que em sua maioria estão vinculados aos centros de memória, museus e galerias. 

Ao mesmo tempo, essa ação de extensão busca aproximar as imagens e os conteúdos do 

Fundo Foto Bianchi ao público que é amante da fotografia. Sendo assim, as atividades 

exercidas complementam parte da proposta do projeto de extensão que é compartilhar o saber 

acadêmico com a sociedade com o intuito de ofertar “uma consciência histórica  por  meio  de  

relações  solidárias  entre  a  comunidade,  a  prefeitura e a universidade” (CAMERA, p. 8, 

2018).  

OBJETIVOS 

A utilização do Instagram funciona como uma plataforma de divulgação do Fundo 

Foto Bianchi, ou seja, objetivando comunicar a fotografia como documento histórico. Em 

outras palavras, a ação aplicada junto ao Instagram busca tratar a imagem vinculando-a aos 

conteúdos de história, com ênfase à história da fotografia e região dos Campos Gerais. Em 

grande parte essas fotografias são os serviços realizados por Luiz Bianchi, que é o fundador 

do ateliê que leva o nome da família (ALVARENGA & CAMERA, 2016).   

O Instagram possui diversas ferramentas. Dentre elas existem os Stories, que são 

postagens que podem ser visualizadas por apenas 24 horas. Nessas postagens existem diversas 

maneiras de interagir com o público, como por exemplo, criar enquetes e fazer perguntas. A 

partir das publicações nos Stories, é possível criar Destaques no perfil, onde apenas os Stories 
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selecionados ficam visíveis para todos que visitarem a conta do Fundo Foto Bianchi. Desta 

forma, a finalidade é propiciar uma interação com o público seguidor de parte da pesquisa 

realizada no Fundo Foto Bianchi por meio de publicações acessíveis e rápidas com temas 

relacionados à cidade de Ponta Grossa e região, à natureza, às pessoas e seus modos de vida, 

entre outros.   

METODOLOGIA 

Para cada semana são feitas 3 postagens no Instagram. A metodologia dessas 

publicações funciona a partir da elaboração de algumas etapas. 

A- Publicação no feed 

1- Pesquisa e seleção de imagem. 

2- Inserção de legenda e logo da Casa da Memória PR na imagem. 

3- Recorte digital da imagem para formar um mosaico (para alguns casos). 

4- Elaboração de texto explicativo e hashtags. 

B- Stories 

1- Compartilhamento da publicação do feed. 

2- Elaboração e publicação de uma pergunta simples. 

3- Elaboração e publicação de uma enquete. 

C- Destaques 

1- Seleção dos stories com pergunta simples e redirecionamento ao Destaque 

‘’Você sabia?’’. 

2- Seleção dos stories com enquetes e redirecionamento ao Destaque 

‘’Sextou’’. 

RESULTADOS 

A conta do Fundo Foto Bianchi no Instagram foi feita no dia 5 de maio de 2020. Até o 

dia 09 de setembro de 2020 o perfil realizou 53 publicações. Ainda nesta data o perfil contou 

com 413 seguidores e mostra que veio seguindo 1.008 contas.  
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No Feed foram feitas 53 publicações até o momento do levantamento destes dados e  

todas possuem algumas curtidas, variando de 7 até 78 curtidas. Porém, como apresentado no 

item A-3 da Metodologia, algumas fotografias são digitalmente recortadas para formar um 

mosaico, ou seja, uma única fotografia geral, porém parecendo como sendo mais de uma 

publicação. Esse estilo mosaico pode preencher de 2 até 12 espaços de publicações, assim os 

5 mosaicos resultaram em 23 espaços de postagens. Também existem outros espaços que 

preencheram um único quadrado no feed, porém sem imagem. Estes são os casos de 3 

publicações no feed, cada uma com as palavras ‘’#Fundo’’, ‘’#Foto’’ e ‘’#Bianchi’’. Nestes 

casos, cada um apresenta um texto explicativo sobre seu significado.   

No período estudado foram feitos 111 Stories. Destes, 32 foram redirecionados para 

o Destaque ‘’Você Sabia?’’ com visualizações que variaram de 28 até 125.  Para o Destaque 

“Sextou’’ foram selecionados 22 stories que tiveram variações de 43 até 127 visualizações. 

No caso do Destaque ‘’Projeto FFB’’ foram publicadas 7 imagens que obtiveram de 48 até 

107 acessos.  

FOTO(S) 

Figura 1 

 

Fonte: perfil do Fundo Foto Bianchi no Instagram4 

                                                
4 Disponível em: instagram.com/fundofotobianchi. Acesso em: 09 de setembro de 2020. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração de um perfil no Instagram possibilita uma maior divulgação do Fundo 

Foto Bianchi para além da cidade de Ponta Grossa. Consequentemente este meio de 

divulgação permite disseminar parte da história da cidade de Ponta Grossa e região dos 

Campos Gerais. Além do mais, a fotografia divulgada em uma rede social também gera uma 

interação com o público em um contexto de isolamento social, desta forma, o perfil do Fundo 

Foto Bianchi no Instagram foi a maneira encontrada para que o projeto de extensão fosse 

ampliado.  

Dos dados levantados conclui-se que a publicação com maior número de “likes” é  a 

primeira foto postada, obtendo 78 curtidas, um autorretrato de Luiz Bianchi (fundador do 

ateliê) que posa junto à sua grande câmera de madeira. A segunda foto mais curtida, com 56 

‘’likes’’ é um retrato de Luiz Bianchi ao lado de sua esposa Maria e seu filho Rauly e a 

terceira, contando com 52 curtidas é um retrato de Maria com o cachorro da família. Esta 

experiência mostrou que a utilização de uma rede social pode gerar, de maneira fácil e rápida, 

um crescimento e engajamento maior junto ao Fundo Foto Bianchi. 

APOIO 

 Pró Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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