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Resumo 

A pesquisa buscou investigar a representação da 
infância nos retratos de crianças feitos em estúdio pelo 
fotógrafo Luiz Bianchi no período de 1920 – 1930. A 
metodologia utilizada passou pelo levantamento de 
dados através dos cadernos de serviços e clientes, pela 
busca de negativos armazenados nas caixas originais 
(não catalogados) e também pelos negativos 
higienizados e catalogados. Todo esse material está 
salvaguardado no Fundo Foto Bianchi (FFB), na Casa da 
Memória Paraná. A análise focou-se nos objetos que 
aparecem nas imagens, como os livros e os brinquedos, 
que se mostram integradas ao cenário. Para isso, foi 
necessário realizar leituras sobre história, fotografia e 
infância. 

Introdução  

Com as mudanças que ocorreram no século XIX, muitos 
imigrantes viram na fotografia uma forma de trabalho. 
Em Ponta Grossa, Luiz foi ativo nessa profissão. O 
arquivo, comprado pela prefeitura em 2001, conta com 
os negativos, documentos e objetos. Entre os 
aproximadamente 45 mil negativos que compõe o Fundo 
Foto Bianchi estão os retratos de crianças. Durante a 
pesquisa foi possível observar que no início da década 
de 1920 e no final desse mesmo período, ocorreu o 
aumento da demanda sobre esse tipo de serviço. 
Somado a isso, foi possível verificar a inserção de novos 
elementos na produção cenográfica que estão atrelados 
ao universo infantil, como brinquedos, cadeiras infantis, 
livros, entre outros. 

Material e Métodos 

A metodologia consistiu em iniciar uma pesquisa nas 
anotações dos cadernos de clientes e serviços do Ateliê 
Foto Bianchi para levantar quais negativos estavam 
relacionados ao tema da infância. Para isso, foi realizada 
uma busca pelas palavras criança, crianças de, neto de, 
filho de. Muitas vezes estas aparecerem acompanhadas 
do nome/sobrenome dos pais/avôs, ou relacionadas à 
profissão exercida pelos responsáveis. Depois, foram 
feitos outros dois levantamentos neste conjunto, devido à 
grande quantidade de negativos com as respectivas 
legendas encontradas. Ao fazer a visualização dessas 
imagens, optou-se por realizar um recorte voltado as 
crianças e aos objetos que são encontrados nessas 
fotografias. No total foram 29 negativos analisados 
individualmente, levando em consideração a pose, a 
vestimenta e outros elementos que complementam a 
produção cenográfica e que podem ser atrelados ao 
universo infantil. 
 

Resultados e Discussão 

No FFB encontramos fotografias de crianças com 
livros/álbuns fotográficos e brinquedos dos mais 
variados, além de outros objetos que se fazem presentes 
nas imagens. Em muitas delas percebe-se que alguns 
desses objetos servem apenas como uma distração para 
que o fotógrafo realizasse seu trabalho. Para Walter 
Benjamin, as crianças sentem atração pelos objetos que 
surgem em seu cotidiano, dando a eles, outros 
significados, no ato de brincar. Esse objeto carrega em si 
toda cultura na qual se insere sua produção. 
(BENJAMIN, 2009, p.104). Além disso, é possível notar a 
mudança na produção cenográfica com cadeiras infantis 
e uma mesa, frequentemente utilizadas para colocar os 
pequenos em cima, em duplas, ou com algum brinquedo, 
como é o caso de um conjunto de blocos de madeira. 
Em certos casos, encontra-se alguns brinquedos apenas 
em um negativo, deixando subentendido que os mesmos 
eram de posse da criança ou de alguém de sua família.  

Conclusão ou Conclusões 

Os retratos de crianças eram usualmente realizados a 
partir da visão da família e do que elas buscavam 
transmitir para a sociedade. No caso das fotografias do 
FFB é possível observar a preocupação dos pais em 
representar uma “boa educação” considerando que 
algumas crianças aparecem com livros. Além disso, a 
pose com expressões sérias acompanha essa proposta. 
Com o passar do tempo percebe-se que o fotógrafo 
buscou a naturalidade dos pequenos e a segurança 
deles utilizando uma cadeira infantil. O cenário mais 
limpo deixa evidente que o foco do retrato passou a ser 
no sujeito, que é a criança.  
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