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PRÓLOGO 

 
Os Encontros Nacionais de Estudos da Imagem (ENEIMAGEM) e 

Encontros Internacionais de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) são eventos 

que acontecem paralelamente a cada dois anos (2007, 2009, 2011, 2013, 

2015, 2017 e agora em 2019) e congrega estudiosos e estudiosas da imagem 

de diversas regiões de todo o Brasil e de outros países, com grande 

participação da América Latina.  

Esse evento tornou-se referência aos estudiosos da imagem, em 

diversos níveis de pesquisa (de iniciação científica a estágio de pós-

doutoramento) e reúne alunos da graduação, da pós-graduação, 

pesquisadores nacionais e internacionais de diversas instituições, bem 

como, professores da rede pública de ensino e interessados nas discussões 

teóricas e estudos de casos provenientes da comunidade.  

Proporcionar espaço para a divulgação de pesquisas, ampliação de 

debates, mini-cursos para a capacitação docente e para jovens 

pesquisadores, bem como, workshops para a comunidade em geral que 

tenha a imagem, em diferentes suportes, como objeto de estudo é o objetivo 

essencial do evento.  

Promover o estudo sobre a imagem a partir de vários campos do saber 

e ampliar a disseminação de estudos acadêmicos intra e extra-universidade 

e comunidade em geral são os objetivos que estabelecem os suportes 

necessários a sua execução.  

O evento já se consolidou no cenário nacional por agregar estudos da 

imagem provenientes de várias áreas de atuação e esse Encontro se 

apresenta como fórum importante para a atualização e disseminação de 

pesquisas em vários níveis.  

Nessa VII edição, como podemos perceber na página inicial do site e 

em todas as referências às atividades desenvolvidas, optou-se por pensar o 

cotidiano e a potência desse espaço nas seleções dos indícios visuais que 

marcaram a identidade visual do evento.  

Agnes Heller1 (1989) já nos dizia que “A vida cotidiana é a vida do 

Homem inteiro, ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os 

aspectos de sua individualidade, de sua personalidade” e, assim, no interior 

da vida cotidiana, homens e mulheres, velhos e crianças, desenvolvem todos 

os seus sentidos, suas capacidades e habilidades, exercitam seus 

sentimentos, paixões, idéias e pensamentos tecendo uma tapeçaria de 

acontecimentos e significados. 

                                         
1 HELLER, Agnes. O cotidiano e a Historia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 17. 
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Partimos da premissa que o cotidiano nos oferece outras perspectivas 

e olhares como espaço de resistência e de reflexão e ao mesmo tempo de 

registro visual de poesia e de encantamento, como também de luta e de 

testemunho em seus fazeres e saberes, simples e complexos, que permeiam 

esse dia a dia.  

O evento foi promovido pelo LEDI (Laboratório de Estudos dos 

Domínios da Imagem) vinculado ao Departamento de História da 

Universidade Estadual de Londrina e com membros externos oriundos de 

outras instituições (UEM, USP e Unesp Campus Assis) e comunidade externa 

como professores da rede pública de ensino e instituto federal de ensino, e 

para a organização dessa sétima edição contou com a experiência da 

realização das edições anteriores e do apoio do Departamento de História, 

Programa de Pós-Graduação em História Social, Programa de Especialização 

em Patrimônio e História e Programa de Especialização em Religião e 

Religiosidades e do seu conjunto de estagiários que integra suas atividades, 

além do suporte da CAPES. 

A realização de um evento internacional, mantendo a média de 

participantes das edições anteriores com 622 participantes e com cerca de 

335 comunicações de pesquisas, permitiu ricas permutas e colaborações em 

todo o país, uma vez que os inscritos foram oriundos de Porto Alegre/RS até 

Salvador/BA. 

A programação teve quatro dias completos de agenda. Os mais de 600 

inscritos participaram massivamente das duas conferências, uma nacional e 

outra internacional, na abertura e encerramento do evento. Os 10 mini-

cursos ofertados contaram com uma média de 20 integrantes em cada um. 

As duas mesas redondas, uma mesa de “bate papo” e três workshops em 

temas pertinentes, atuais e referenciais à fotografia, cinema, redes sociais, 

jogos e mídias foram tão concorridas que nunca contaram com menos do 

que 60 integrantes. Para mais, atividades culturais movimentaram todos os 

centros envolvidos no evento, incluindo o CLCH, o CESA e o CECA, atingindo, 

diretamente, 800 estudantes e, indiretamente, pelo menos, 3.000 

estudantes. 

O registro de tais números se torna necessário para se construir uma 

memória das inúmeras possibilidades oferecidas a um evento que se propõe 

multidisciplinar, cooperativo e abarcando diversos níveis de pesquisas.  

Os textos ora apresentados nesses anais correspondem a uma 

pequena parcela das comunicações apresentadas durante o evento e 

oferecem a riqueza de seus debates oriundos de campos distintos do saber 

como a Antropologia, Moda, Jornalismo, Comunicação, Literatura, Letras, 

Artes Visuais, Design, Cinema, Fotografia, História, Filosofia entre outros.  
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Dessa forma acreditamos que tenhamos cumprido o papel que 

compete a uma universidade pública de qualidade e excelência ao promover 

a divulgação de resultados de pesquisas em diversos âmbitos nos quatro 

dias de evento, ao fortalecer a consolidação de espaço de intercâmbio entre 

redes de pesquisadores de diversas instituições e locais (nacionais e 

internacionais), em estimular o envolvimento de alunos da graduação e pós-

graduação participantes na organização do evento, ao inserir estagiários do 

LEDI, promotor do evento, em um ambiente de troca de saberes e 

experiências e atender a comunidade externa em geral, em especial aos 

professores da rede pública ao oferecer recursos para se pensar suas 

práticas e possibilidades concretas de atuação em suas comunidades de 

origem. 

 
Profa. Dra. Ana Heloisa Molina 

Coordenadora do VI ENEIMAGEM / IV EIEIMAGEM 
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APRESENTAÇÃO 
 

“Imagens são testemunhas mudas, e é difícil traduzir em palavras o 

seu testemunho. (...) Para utilizar a evidência de imagens de forma 

segura, e de modo eficaz, é necessário, como no caso de outros 

tipos de fonte, estar consciente de suas fragilidades. (...) a crítica de 

evidência visual permanece pouco desenvolvida, embora o 

testemunho de imagens, como o dos textos, suscite problemas de 

contexto, função, retórica, recordação (se exercida pouco, ou muito, 

tempo depois do acontecimento), testemunho de segunda mão, 

etc.” 1 

 

Inicio a apresentação do Eixo Patrimônio e Memória com uma citação 

do historiador Peter Burke, alertando-nos sobre a importância de olharmos 

criticamente uma imagem, percebendo suas fragilidades e subjetividades, a 

fim de que esse documento seja uma fonte de informação crível e não uma 

mera ilustração. Reconhecer a historicidade da imagem - situando-a no 

tempo e espaço, observando suas características perceptíveis, assim como 

as intrínsecas, suas funções e intencionalidades, sua autoria e percursos - 

deveria ser recorrente e corriqueira, mas ainda temos somente os 

componentes visuais como essenciais e determinantes.   As imagens são 

documentos valiosos de/para nossa cultura, verdadeiros patrimônios 

materiais e responsáveis pela memória visual de nossa sociedade. Os 

patrimônios e memórias visuais são instituídos e reconhecidos quando há 

legitimação em sua guarda, preservação e disseminação.    

Essas indagações estão nos trabalhos apresentados nesse Eixo, posto 

que analisam a imagem fotográfica em seus múltiplos e diversificados usos, 

seja na compreensão de seus circuitos, colecionismo, produção ou ainda em 

sua recuperação. 

Relativo ao Ateliê Bianchi, o texto aborda a construção da Ficha de 

catalogação e descritores visuais que serão aplicados no Fundo Bianchi, 

depositado na Casa da Memória Paraná (Ponta Grossa/PA), realizado pelas 

pesquisadoras Camera e Schuhli Kieras. Destacam as particularidades e 

especificidades dos itens existentes no Fundo, determinantes para a 

elaboração dos campos da ficha e para a definição dos termos, 

demonstrando grande cuidado com a complexidade no acesso às 

informações e em evidenciar características importantes do objeto físico e 

de seus componentes visuais. 

Temos o estudo de Cordeiro que discute a incorporação e 

identificação de três álbuns fotográficos ao acervo do Museu Paranaense. 

                                         
1 BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Bauru: EDUSC, 2004 p 18 
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Doados por uma mesma pessoa, retratam diferentes famílias, em períodos 

distintos que vão de 1908 a 1947 e no momento da doação só foi realizada 

uma entrevista gravada com a doadora. A pesquisadora, tentando 

(re)conhecer o percurso dos álbuns de um uso doméstico e particular para 

objetos de museu com uso público, não encontrou nenhum registro, 

levando-a a um novo contato com a doadora e pesquisar em outras fontes. 

Constatou e teve certeza que se torna necessário para a instituição ao 

incorporar álbuns fotográficos, aplicar protocolos mais rígidos que 

possibilitem conhecer tanto a história do(a) doador(a), como a especificação 

das pessoas e eventos retratados, pois se isso não for feito no momento da 

doação a história dos álbuns e de seus personagens talvez não possa ser 

recuperada. 

A fotografia como registro histórico e de transformações da cidade, 

prática usual desde o final do século XIX, quando a fotografia foi anunciada, 

é o tema do projeto A História de Londrina contada por imagens. 

Desenvolvido pelo Curso de Especialização em Fotografia da Universidade de 

Londrina (UEL), foi iniciado em 2001 e terminará em 2020. Maratonas 

fotográficas bienais, abertas a fotógrafos amadores e profissionais, resultam 

em exposição com as fotos premiadas e a inserção em um Banco de Dados. 

Esses registros sistemáticos permitem visualizar as modificações e a 

diversidade urbana, com uma variedade de olhares, enquadramentos e 

épocas, revelando as camadas e as diversas Londrinas ao longo do tempo.  

A relevância de identificação de acervos documentais com fotografias, 

respeitando seu contexto e produção originais, é uma premissa do projeto 

de extensão do curso de Educação da Universidade de Londrina (UEL), que 

está trabalhando com documentos, textuais e fotográficos, da Secretaria 

Municipal de Educação Londrina, depositados em espaços impróprios e sem 

organização. A proposta de Marcolino prevê a inserção de fotografias 

encontradas em uma caixa de papelão, sem identificação e com assuntos 

diversos da área de educação, às atividades e funções dessa secretaria, 

disponibilizando a pesquisadores e interessados na temática.  

Constata-se, assim, nesses trabalhos, a relevância do sistema 

fotográfico, artefatos e seus circuitos, consolidado em sistemas e normas de 

organização, arquivamento e acesso, que legitimam e referendam 

patrimônios e memórias visuais.  

Vamos aos textos. 

 

Profa. Dra. Telma Campanha de Carvalho Madio 
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A História de Londrina contada por imagens: 20 anos de 

documentação fotográfica 
 

Paulo César Boni1 

Universidade Estadual de Londrina 

Cássia Maria Popolin2 

Universidade Estadual de Londrina 

 

A História de Londrina contada por imagens, projeto plural de documentação 

fotográfica, teve início em 2001 e será encerrado em 2020. O projeto é 

desenvolvido pelo Curso de Especialização em Fotografia da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL) e tem por objetivo registrar e documentar, de 

forma plural (pelo olhar de centenas de pessoas), as transformações 

paisagísticas urbanas e rurais de Londrina. A principal estratégia de coleta de 

imagens é a realização bienal, sempre nos anos ímpares, da Maratona 

Fotográfica Clic o Seu Amor por Londrina, concurso fotográfico no qual 

centenas de inscritos concorrem com três fotografias cada um. A cada 

maratona, 100 (cem) fotografias são selecionadas para compor uma 

exposição fotográfica e armazenadas em um banco de imagens. Em 2020, 

quando do encerramento do projeto, haverá uma megaexposição, com 

imagens de todas as maratonas. Uma consulta ao banco de imagens permite 

aos autores afirmar que os londrinenses que a visitarem irão se surpreender 

com as transformações urbanas ocorridas em duas décadas. Parte dessas 

transformações é o que este trabalho se propõe a mostrar. 

 

Palavras-chave: Documentação fotográfica; Fotografia e Memória; A História 

de Londrina (PR); Clic o Seu Amor por Londrina. 

 
 
 
 

                                         
1 Doutor e pós-doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP). 

Colaborador sênior do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL). Líder do Grupo de Pesquisa Comunicação e História, cadastrado 

no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Coordenador do 

projeto A História de Londrina contada por imagens. E-mail: pcboni@sercomtel.com.br  
2 Doutoranda em História pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Mestre em 

Comunicação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Professora colaboradora da 

UEL. Membro do Grupo de Pesquisa Comunicação e História. Colaboradora do projeto A 

História de Londrina contada por imagens. E-mail: cassiapop07@yahoo.com.br  
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O histórico do projeto – Introdução  

 

Ninguém imaginava, nem mesmo os organizadores do evento, que um 

despretensioso concurso fotográfico, criado pelo Curso de Especialização em 

Fotografia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), em 2001, ganhasse a 

magnitude de o mais importante projeto de documentação fotográfica das 

transformações paisagísticas urbanas e rurais de Londrina nas duas 

primeiras décadas do século XXI. 

Com o objetivo de criar uma nova atividade prática para seus 

estudantes, o Curso de Especialização em Fotografia da UEL lançou, em 2001, 

um concurso fotográfico intitulado 1ª Maratona Fotográfica Clic o Seu Amor 

por Londrina. O objetivo, em um primeiro momento, era apresentar Londrina 

para os estudantes da especialização, pois, neste ano, havia estudantes de 

nove estados da federação nela matriculados. A estratégia era simples: unir 

o útil ao agradável, ou seja, enquanto eles praticassem uma atividade 

fotográfica (o útil), aproveitariam para conhecer os encantos paisagísticos, 

arquitetônicos, culturais e gastronômicos de Londrina (o agradável). 

O concurso foi, em princípio, pensado como uma atividade interna. 

Mas, em conversa com o staff do Foto Célula (a quem o curso foi pedir 

patrocínio) e com membros do Foto Clube de Londrina (com quem foi trocar 

ideias), surgiu a proposta de realizar um concurso aberto à população. Afinal, 

muita gente tinha por hábito fotografar as belezas e os simbolismos de 

Londrina e, com certeza, iria gostar de participar do concurso. Pronto. Ficou 

definido que o concurso seria aberto à participação de quem quer que fosse. 

Para tanto, começou-se a discutir um regulamento que previsse a 

delimitação da temática, os critérios para participação, a avaliação das 

fotografias concorrentes, a premiação e outros itens.  

Ficou definido que o concurso aconteceria como uma espécie de 

“maratona”, na qual os inscritos receberiam um filme de 36 poses no início 

da manhã e teriam até o final da tarde para entregá-lo sensibilizado. O 

regulamento determinou como temática o município de Londrina, podendo 

participar fotografias que registrassem aspectos das áreas rural e urbana. 

Fotografias que não apresentassem localização espacial (referência 

iconográfica) suficiente para identificar a temática seriam automaticamente 

desclassificadas. Para a realização da maratona foi escolhido o dia 19 de 

agosto de 2001, um domingo. A escolha da data, naturalmente, foi proposital, 

pois, neste dia, comemora-se o Dia Mundial da Fotografia. O título do 

concurso, assim como o regulamento, orientava os concorrentes “a 

declararem o seu amor por Londrina por meio de fotografias”. Ambos, título 

e regulamento, sugeriam que os participantes fotografassem espaços 
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bonitos, icônicos, simbólicos ou identitários, que tivessem algum grau de 

afetividade do concorrente com o município de Londrina ou que, para eles, 

representassem algum lugar de pertencimento.  

Dia 19 de agosto de 2001, os mais de cem inscritos participaram de 

um café da manhã de confraternização, servido às 07h00, em uma barraca 

montada na área de lazer Luigi Borghesi (mais conhecida como Zerão, pelo 

fato de seu formato lembrar um grande zero), onde cada qual recebeu um 

filme de 36 poses, chancelado (identificado), que teria que devolvê-lo, 

sensibilizado, até as 18h00 em uma loja do Foto Célula, que permaneceu 

aberta em pleno domingo, exclusivamente para receber esses filmes.  

Todos os participantes disputavam em igualdades de condições. 

Receberam o mesmo filme (ISO 100) e fotografaram durante os mesmo 

tempo e condições climáticas. O Foto Célula ficou responsável por revelar os 

filmes com as mesmas condições de equipamento e de produtos químicos e 

preparar uma prova (copião) com todas as fotografias, para que os 

participantes pudessem ver a prova (copião) e, com ela e com os negativos 

em mãos, escolher as três fotografias com as quais iriam participar do 

concurso. Novamente, o Foto Célula manteve uma loja aberta, em um final 

de semana determinado no regulamento, para que os concorrentes fossem 

até lá, vissem e analisassem suas fotografias (todas as 36 do filme) e 

escolhessem as três para participar do concurso. As fotografias escolhidas 

foram ampliadas no tamanho 30 X 45 cm e entregues, sem identificação do 

concorrente, à Comissão Julgadora (no ato da inscrição, cada participante 

precisava escolher um pseudônimo para identificar suas fotografias). Os 

dados pessoais dos inscritos ficavam em poder do responsável pela inscrição 

(Foto Célula), que, para a Comissão Julgadora, identificava as fotografias 

apenas com o pseudônimo dos participantes, para preservar sua identidade. 

O vencedor da primeira maratona, por exemplo, tinha por pseudônimo “Tião 

Doce”, uma referência jocosa ao famoso fotógrafo documentarista Sebastião 

Salgado.     

Constituída por cinco experientes fotógrafos, a Comissão Julgadora foi 

responsável por selecionar e premiar as fotografias concorrentes da 1ª 

Maratona Fotográfica Clic o Seu Amor por Londrina. Além da experiência em 

fotografia, os organizadores privilegiaram na composição da comissão 

profissionais que também tivessem amplo conhecimento sobre a história e 

a geografia de Londrina. Para tanto, ficou definido que um dos jurados seria 

um professor e fotógrafo, que representaria o Curso de Especialização em 

Fotografia da UEL, um fotógrafo representaria o Foto Clube de Londrina, um 

representaria (de preferência o editor de fotografia) o jornal Folha de 

Londrina, um representaria (de preferência o editor de fotografia) o Jornal de 
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Londrina e um seria um fotógrafo de outra cidade, que participaria como 

convidado externo. 

Maratona fotográfica cumprida, filmes revelados, provas (copiões) 

feitas, fotografias escolhidas pelos concorrentes, imagens ampliadas 30 x 45 

cm e entregues em envelopes lacrados, identificados apenas com o 

pseudônimo sugerido pelo concorrente, a Comissão Julgadora entrou em 

ação, passou um domingo inteiro escolhendo: a) as três fotografias que 

seriam premiadas em primeiro, segundo e terceiro lugares; b) as fotografias 

(sem número definido) que seriam condecoradas como “Menção Honrosa”; 

e c) as cem fotografias que fariam parte da Exposição Fotográfica Clic o Seu 

Amor por Londrina.  

A exposição com as cem fotografias selecionadas foi realizada em um 

shopping center da cidade, local com grande fluxo de pessoas. Ela foi aberta 

por ocasião do aniversário de Londrina, comemorado no dia 10 de 

dezembro. A ideia, desde sempre, foi democratizar o resultado do concurso, 

promovendo uma exposição itinerante. Assim, depois do shopping, ela 

percorreu outros espaços públicos como bibliotecas, escolas, igrejas e 

empresas ou instituições que manifestassem interesse em expô-la em seu 

espaço.  

Finalizado o julgamento, a Comissão Julgadora, surpresa com a 

diversidade de olhares, a qualidade técnica e a beleza e plasticidade das 

fotografias, alertou os organizadores que se tratava de um acervo precioso 

de imagens sobre Londrina e sugeriu que o concurso se repetisse 

periodicamente e que as 100 fotografias selecionadas para a exposição 

fossem armazenadas em um banco de imagens. Os organizadores, então, 

decidiram manter o concurso com a periodicidade bienal (uma vez a cada 

dois anos, sempre nos anos ímpares), constituir o banco de imagens (na 

época, os negativos em celulose precisavam ser digitalizados) e criar o 

projeto A História de Londrina contada por imagens, com vigência de 2001, 

data da realização da primeira maratona, a 2020.  

O projeto foi montado objetivando documentar as transformações 

paisagísticas urbanas e rurais de Londrina durante vinte anos, de 2001 a 

2020. A proposta é que em 2020, data prevista para encerramento do projeto 

(o encerramento do projeto não significa necessariamente o fim das 

maratonas fotográficas, que poderão continuar ocorrendo), seja realizada 

uma megaexposição fotográfica, com imagens de todas as maratonas 

realizadas, para que os londrinenses possam visualizar as transformações 

ocorridas no município, especialmente na cidade, ao longo de duas décadas.  

Isso definido, os organizadores pensaram em direcionar o concurso 

para documentar a ocorrência de transformações. Por transformações 
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entende-se a abertura de rodovias, ruas e avenidas; a duplicação de 

rodovias; a pavimentação de vias; a construção de prédios, pontes e praças; 

a demolição de casas residenciais e estabelecimentos comerciais antigos 

para dar lugar a novas construções; contrastes entre velho e novo, 

tradicional e moderno, riqueza e pobreza, luxo e lixo etc. Transformações, no 

entanto, nem sempre resultam em fotografias plasticamente belas. Isso 

passou a ser um grande desafio para os organizadores, pois o título do 

concurso era (e continua até hoje) Clic o Seu Amor por Londrina e o mote 

publicitário era (e continua até hoje) que os concorrentes declarassem o seu 

amor pela cidade em que vivem por meio de fotografias. Ambos 

pressupõem, naturalmente, que as pessoas irão fotografar pontos turísticos, 

lugares bonitos, jardins bem cuidados, monumentos históricos, prédios 

modernos, tomadas noturnas, paisagens rurais e, claro, lugares de 

pertencimento, espaços com os quais elas se identificam com a cidade, como 

universidades, locais de trabalho e culto, praças e outros.  

Assim, a partir da segunda maratona, o regulamento começou a 

destacar os objetivos documentais e comparativos do projeto e a dar dicas 

do que fotografar para participar do concurso. Houve compreensão e adesão 

de imediato, mas muita gente continuou fotografando as belezas visíveis e 

não a “frieza” das transformações (construções, por exemplo). O 

regulamento passou a deixar claro – e instigar – para os concorrentes 

fotografarem alguma transformação em uma maratona e voltar ao mesmo 

lugar, na maratona seguinte, para fotografar o resultado. Com isso, 

poderiam fotografar a demolição de casas para a construção de uma ponte 

ou viaduto, em uma maratona, por exemplo, e o canteiro de obras ou a ponte 

(ou viaduto) pronta, nas maratonas seguintes. Se assim o fizessem, o projeto 

teria registrado e armazenado em seu banco de imagens o antes, o durante 

e o depois de uma transformação urbana ou rural. Houve quem fotografou 

a ponte de uma estrada rural derrubada pela força das águas durante um 

período de chuvas intensas, a montagem de uma ponte metálica móvel 

emergencial pelo exército, enquanto a ponte de concreto era reconstruída, a 

reconstrução e (re)inauguração da ponte original mais de dois anos depois 

de derrubada pelas águas. Exemplo perfeito dos objetivos documentais do 

projeto.  

Além de registrar o antes, o durante e o depois das transformações 

paisagísticas urbanas e rurais, um dos importantes diferenciais do projeto é 

a multiplicidade de olhares sobre o tema. Duzentas pessoas participando de 

uma maratona significa duzentos diferentes olhares fotografando o mesmo 

tema. Essa pluralidade de pontos de vista é uma das maiores riquezas do 

projeto. Tem sido comum, ao longo dos anos, a Comissão Julgadora se 
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surpreender com o ângulo ou com a proposta de leitura de alguma tomada 

fotográfica. Não raro, sobre um mesmo monumento ou ponto turístico (o 

Lago Igapó, por exemplo, o tema mais fotografado em praticamente todas 

as maratonas), vários olhares. Alguns mais atentos à composição, alguns 

mais preocupados com a luz, alguns mais disciplinados, atentos à técnica e à 

linguagem fotográfica, alguns mais criativos, propondo uma nova leitura do 

espaço fotografado, alguns mais malucos... Enfim, a diversidade e a 

multiplicidade de olhares sobre um mesmo tema foi o que primeiro chamou 

a atenção da Comissão Julgadora, na primeira maratona, e continuam 

surpreendendo-a até hoje, nas maratonas sucessivas.  

Uma análise detalhada do acervo do banco de imagens dos 

coordenadores do projeto e organizadores das maratonas permite aos 

autores deste trabalho afirmar que os londrinenses irão se surpreender com 

a quantidade e variedade das transformações paisagísticas urbanas e rurais 

ocorridas nos últimos vinte anos em Londrina. Em dezembro de 2020 

ocorrerá o encerramento do projeto de documentação fotográfica A História 

de Londrina contada por imagens, com uma megaexposição com mais de 300 

fotografias, oriundas de todas as maratonas realizadas, e a publicação de um 

livro, que contará a trajetória não só do projeto, mas de sua principal 

ferramenta de coleta de imagens, as maratonas fotográficas Clic o Seu Amor 

por Londrina. Em tese, o concurso que nasceu para ser apenas uma atividade 

prática para os estudantes da especialização em fotografia, de edição única, 

acabou se transformando no maior projeto plural de documentação 

fotográfica das transformações paisagísticas de Londrina.  

Este trabalho mostra apenas algumas das transformações ocorridas 

no período de abrangência do projeto. Ele mostra o antes e o depois de 

diversas tomadas fotográficas. As fotografias do “antes” foram tomadas por 

participantes das maratonas; as fotografias do “depois” ou do “hoje” foram 

tomadas por maratonistas ou pelos autores deste trabalho. Para a maratona 

de 2019, a última do período do projeto (2001 a 2020), o regulamento irá 

orientar os concorrentes a retornarem a locais por eles antes fotografados e 

fazerem uma “revisita histórico-iconográfica3”, ou seja, uma fotografia atual 

do que eles fotografaram no passado.  

                                         
3 O termo “revisita histórico-fotográfica” foi cunhado pela Academia para designar uma visita 

em tempos atuais a um local fotografado em tempos passados. De posse da fotografia 

“antiga”, o fotógrafo volta exatamente ao mesmo local e ângulo de tomada e faz uma 

fotografia “atual” do mesmo espaço, para registrar as mudanças ocorridas entre os dois 

períodos fotografados. Um dos primeiros fotógrafos a utilizar essa possibilidade fotográfica 

comparativa no Brasil foi Militão Augusto de Azevedo, que, em 1862, fez diversas tomadas 

de diferentes pontos da cidade de São Paulo e, 25 anos depois, em 1887, voltou aos mesmos 
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Avenida Ayrton Senna da Silva  

 

Uma das transformações visualmente mais notada nessas duas 

décadas de documentação fotográfica do projeto ocorreu na zona sul de 

Londrina, região da Gleba Palhano. Em 2003, durante a realização da 2ª 

Maratona Fotográfica Clic o Seu Amor por Londrina, o fotógrafo Edvaldo de 

Freitas Munhoz fez a tomada fotográfica de um “carreador4” (Figura 1) que 

atendia precariamente as necessidades de deslocamento e transporte das 

chácaras e sítios ali existentes. Depois da morte de Ayrton Senna em 1994, 

um chacareiro da região despretensiosamente decidiu prestar uma singela 

homenagem ao piloto. Mandou fazer uma pequena placa com os dizeres Rua 

Ayrton Senna da Silva, pregou-a em uma viga de madeira e fincou-a no 

carreador, em frente a sua propriedade. Isso foi uma iniciativa particular, 

ingênua, simplória, sem nenhum trâmite na prefeitura ou na câmara de 

vereadores. Anos depois, acentuadamente a partir da segunda metade da 

primeira década dos anos 2000, a cidade registrou um surto de crescimento 

urbano naquela região, transformando-a em um dos endereços mais 

luxuosos, cobiçados e caros de Londrina. O antigo carreador virou uma larga 

avenida, que a câmara de vereadores queria nominá-la como Avenida Nassib 

Jabur, para homenagear um empresário falecido em 2001. Os moradores da 

região não gostaram nem um pouco da possível mudança de nome do antigo 

carreador e se mobilizaram para que a avenida homenageasse, agora 

oficialmente, o piloto. Tanto a prefeitura quanto a câmara de vereadores não 

queriam, pois Ayrton Senna já era homenageado, emprestando seu nome 

para o autódromo da cidade. Mas a pressão popular (abaixo assinado, 

abraço simbólico e manifestações na avenida, cobertas e alardeadas pela 

imprensa local) foi maior e as autoridades cederam. Aquela inocente placa 

naquele desconhecido carreador, no final dos anos 1990, acabou batizando 

uma das mais importantes avenidas de Londrina, a Avenida Ayrton Senna da 

Silva, hoje repleta de prédios comerciais e residenciais (Figura 2).  

 

 

 

 

 

                                         
lugares e fez novas tomadas fotográficas, para registrar as mudanças (notadamente as 

transformações urbanas) ocorridas nos locais fotografados.   
4 Termo de origem rural, que designa um caminho de chão batido aberto no meio de uma 

mata ou de uma lavoura, pelo qual, normalmente, só passam pessoas, animais, carroças e 

veículos utilizados na agricultura.  
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Figura 1 – Antiga Rua (carreador) Ayrton Senna da Silva, em 2003 

 
Fotografia: Edvaldo de Freitas Munhoz 

Fonte: Acervo do projeto A História de Londrina contada por imagens 

 

 

Figura 2 – Avenida Ayrton Senna da Silva, em 2019 

 
Fotografia: Paulo César Boni  

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

As diferenças em termos de mobilidade e urbanização registradas por 

um dos concorrentes da segunda maratona fotográfica, realizada em 2003, 

e pelo autor, em 2019, são gritantes. O que era “zona rural” em 2003, hoje é 

um espaço urbano dominado pela verticalização das construções, com 

intenso fluxo de veículos. O caso do nome da avenida é uma apenas uma 

peculiaridade para enriquecer a história de Londrina e o projeto de 

documentação fotográfica A História de Londrina contada por imagens.  
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Praça Tomi Nakagawa  

 

Quando a fotógrafa Marjhorie Licinger Ruiz fez esta tomada 

fotográfica (Figura 3), em 2007, por ocasião da realização da 4ª Maratona 

Fotográfica Clic o Seu Amor por Londrina, com certeza ela quis registrar o 

Pronto Atendimento Infantil (PAI), hospital inaugurado em 26 de março de 

1999. Ele funciona no centro da cidade, em um terreno de 6.000 m2 no 

quadrilátero (quarteirão) entre a Avenida Leste-Oeste e Rua Benjamin 

Constant (no sentido norte-sul) e a Avenida Duque de Caxias e a Rua Mato 

Grosso (no sentido leste-oeste). Com proposta de atendimento integrado a 

crianças de zero a 12 anos, o hospital, com 2.400 m2 de área construída, era, 

à época de sua inauguração, considerado o único do gênero no Brasil. A 

construção demorou pouco mais de um ano e custou aos cofres públicos 

cerca de R$ 4 milhões, incluindo os equipamentos.  

 

Figura 3 – Pronto Atendimento Infantil (PAI) de Londrina, em 2007 

 
Fotografia: Marjhorie Licinger Ruiz  

Fonte: Acervo do projeto A História de Londrina contada por imagens 

 

A construção do hospital, claro, representava uma transformação 

urbana e a fotógrafa quis registrá-lo para participar do concurso e para o 

banco de imagens do projeto. Para a tomada fotográfica, ela posicionou-se 

em um terreno vazio (no quadrilátero anterior, se pensarmos no sentido 

oeste-leste), que até então era utilizado como um ponto de carroças de 

aluguel. Ali existia um bebedouro para os animais e, enquanto esperavam 

pela contratação de pequenos fretes, os carroceiros permaneciam à sombra 

de uma árvore próxima ao bebedouro. O que a fotógrafa possivelmente não 

imaginava é que o terreno em que ela se posicionou para a tomada 
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fotográfica fosse passar por uma nova e importante transformação urbana. 

Provavelmente sem saber, ela, que havia fotografado apenas um terreno 

vazio próximo ao PAI, registraria o “antes” dessa nova transformação. 

No quadrilátero vazio (Avenida Leste-Oeste e Rua Benjamin Constant, 

no sentido norte-sul, e ruas Mato Grosso e Minas Gerais, no sentido leste-

oeste) foi construída a Praça Tomi Nakagawa, cujo nome oficial é Praça do 

Centenário da Imigração Japonesa Tomi Nakagawa. A inauguração da praça, 

principal evento das festividades do centenário da imigração japonesa5, 

ocorreu no dia 22 de junho de 2008, com a presença do príncipe herdeiro do 

Japão, Naruhito, e do vice-presidente da República, José Alencar. A imagem 

de 2019 (Figura 4), tomada do mesmo ângulo em que Thaís registrou o PAI, 

em 2007, mostra a transformação urbana ocorrida no local. Londrina trocou 

um terreno vazio por uma praça temática, uma autêntica exposição da 

cultura e de símbolos do Japão a céu aberto. A praça significou o 

reconhecimento e uma forma de agradecimento de Londrina à relevância da 

participação dos japoneses no processo de colonização e desenvolvimento 

da cidade.  

 
Figura 4 – Praça Tomi Nakagawa, em 2019 

 
Fotografia: Paulo César Boni 

Fonte: Acervo pessoal do autor  

 

                                         
5 A data correta do centenário da imigração japonesa é 18 de junho. Em 18 de junho de 1908, 

a chegada do navio Kasato Maru ao Porto de Santos, trazendo os primeiros 781 imigrantes, 

marca o início da imigração japonesa no Brasil. A praça foi inaugurada em 22 de junho de 

2008 por motivo de agenda do príncipe Naruhito.      
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Nesta nova tomada fotográfica (Figura 4), é possível ver uma parte da 

Praça Tomi Nakagawa, com símbolos da cultura japonesa, mas, em razão do 

crescimento das árvores, pouco se vê do PAI. Vê-se apenas uma parte do 

caramanchão e uma parte do prédio do hospital, inclusive a torre, entre duas 

palmeiras. Logo abaixo da torre, se ampliarmos a fotografia, é possível ler o 

letreiro: Pronto Atendimento Infantil. Nas duas décadas de vigência do 

projeto A História de Londrina contada por imagens, essa região de Londrina 

passou por várias transformações paisagísticas, como a construção do PAI, 

da Praça Tomi Nakagawa e da loja da Havan, no espaço onde antigamente 

funcionou o Hotel Berlim, em frente à Praça Rocha Pombo (o projeto tem 

fotografias da demolição do hotel e da construção da loja, que serão objetos 

de estudo em outros trabalhos). Provavelmente, pouca gente se lembre do 

vazio urbano existente nessa região até o final dos anos 1990. O 

desenvolvimento deste projeto, no entanto, reúne uma pluralidade de 

documentos fotográficos que contribuirão para a preservação da memória 

de Londrina, evitando que sua história caia na vala comum do esquecimento 

e a cidade perca sua identidade.  

 

Praça Pé Vermelho      

 

Celso Suzuki, um dos mais constantes participantes das maratonas, 

fez esta tomada fotográfica (Figura 5) da Praça Pé Vermelho, na Gleba 

Palhano, para participar da 5ª Maratona Fotográfica Clic o Seu Amor por 

Londrina, realizada em 2011. Três das cinco fotografias mostradas neste 

trabalho, aliás, foram tomadas na maratona de 2011, quando o conceito de 

registrar as transformações paisagísticas urbanas e rurais já estava 

consolidado no imaginário dos participantes. A praça havia sido inaugurada 

em 14 de agosto de 2010. Ela foi resultado de uma parceria do poder público 

com a iniciativa privada. Campeã de prédios na Gleba Palhano, a construtora 

Plaenge, concedeu parte de um lote adquirido (conforme prevê a Lei de 

Parcelamento do Solo) e se responsabilizou pela construção da praça, uma 

espécie de contrapartida pelo número de construções no local. O terreno 

tem cerca de 2.000 m2 e a Plaenge investiu cerca de R$ 1 milhão na 

construção da praça.  
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Figura 5 – Praça Pé Vermelho, na Gleba Palhano, em 2011 

 
Fotografia: Celso Suzuki  

Fonte: Acervo do projeto A História de Londrina contada por imagens 

 

A praça, a começar pelo nome, é uma homenagem à história de 

Londrina. O nome “pé vermelho” é uma alusão aos nativos da região, de 

férteis terras vulcânicas avermelhadas. O londrinense adotou, com orgulho, 

o termo “pé vermelho” como um símbolo de sua ligação umbilical e 

identidade com a cidade. O piso da praça é em petit pavet, popularmente 

chamada de pedra portuguesa, e lembra o antigo Calçadão, hoje quase todo 

(exceto o espaço em frente ao Teatro Ouro Verde, que é tombado pelo 

patrimônio histórico) substituído por paver. Parte da arquitetura, os toris, 

lembra e homenageia a imigração japonesa. Os bancos são de plástico 

reciclado, mas com a aparência de madeira, demonstrando preocupação 

com a sustentabilidade e lembrando que Londrina já foi referência nacional 

em reciclagem de resíduos sólidos. As 28 luminárias instaladas lembram o 

formato de araucárias, a árvore símbolo do estado do Paraná. Por fim, as 

mais de 30 variedades de árvores e de vegetação rasteira são nativas da 

região, inclusive o café, que foi o motor da economia norte paranaense até a 

década de 1970.  

Para a imagem atual (Figura 6), tomada em 2019, do mesmo ângulo 

que a de 2011, foi preciso a utilização de uma escada, pois o pé de café que 

aparece na imagem anterior cresceu e fechou o ângulo de visão. Mas não foi 

só o pé de café que cresceu, o número de prédios também. Na fotografia de 

2011 é possível ver alguns prédios em construção. Na de 2019, estes foram 

concluídos, e novos surgiram no entorno da praça. 
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Figura 6 – Praça Pé Vermelho, na Gleba Palhano, em 2019 

 
Fotografia: Cássia Maria Popolin 

Fonte: Acervo pessoal da autora  

No entorno da Praça Pé Vermelho, a aglomeração de prédios 

residenciais é muito acentuada. As transformações urbanas ocorridas na 

Gleba Palhano em duas décadas é motivo de surpresa, indignação e estudos 

por urbanistas, engenheiros, sociólogos e historiadores. Poucos espaços 

urbanos no Brasil e no mundo cresceram tanto em tão curto espaço de 

tempo. Por sorte, o projeto A História de Londrina contada por imagens 

dispõe de documentação fotográfica que registram essas transformações 

desde o início. Dizemos por sorte, porque, normalmente, no afã de construir, 
pouca gente se lembra de registrar a memória.   

 

Londrina Norte Shopping   
Figura 7 – Construção do Londrina Norte Shopping, em 2011 

 
Fotografia: Edvaldo de Freitas Munhoz 

Fonte: Acervo do projeto A História de Londrina contada por imagens 
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O fotógrafo Edvaldo de Freitas Munhoz é, sem dúvida, um dos 

constantes participantes das maratonas que melhor incorporou o espírito de 

registrar as transformações paisagísticas urbanas e rurais de Londrina. Foi 

ele quem registrou o carreador Ayrton Senna da Silva, em 2003. Na 5ª 

Maratona Fotográfica Clic o Seu Amor por Londrina, realizada em 2011, ele fez 

outra tomada histórica: registrou o canteiro de obras da construção do 

Londrina Norte Shopping (Figura 7), na região do Cinco Conjuntos, na zona 

norte de Londrina, próximo ao Terminal Urbano Milton Gavetti. O shopping 

fica na Rua Américo Deolindo Garla, 224 – Jardim Pacaembu. O terreno no 

qual estava sendo construído, à época, era um imenso vazio urbano entre a 

Avenida Brasília (Trecho urbano da BR-369) e a Avenida Saul Elkind (a 

principal avenida do Cinco Conjuntos). A construção demorou cerca de três 

anos e o shopping foi inaugurado em 1º de novembro de 2012, com 168 lojas, 

1.100 lugares na praça de alimentação e 1.500 vagas no estacionamento, 

gerando 1.500 empregos diretos.  

O empreendimento, a cargo da Construtora Catuaí (empresa 

londrinense que também havia construído o Catuaí Shopping Center na zona 

sul) e do Grupo BR Malls, de São Paulo (considerado o maior administrador 

de shoppings centers do Brasil), visava preencher um vácuo de comércio, 

lazer e entretenimento diferenciados na zona norte de Londrina. A 

construção observou as leis de sustentabilidade ambiental, atentando para 

a iluminação natural e reaproveitamento de águas, além de priorizar um 

projeto paisagístico que oferece uma privilegiada visão panorâmica da 

cidade na praça de alimentação. 

 
Figura 8 – Londrina Norte Shopping, em 2019 

 
Fotografia: Felipe Oliveira 

Fonte: Acervo pessoal do fotógrafo  
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Para a tomada fotográfica atual (Figura 8), o fotógrafo Felipe Oliveira 

recorreu à ajuda de um drone, pois ela precisou ser feita de um ângulo mais 

alto, para se aproximar do ângulo feito por Edvaldo Munhoz em 2011, que 

deve ter feito de cima da torre de telefonia próxima ao local. O Londrina 

Norte Shopping, hoje, além de uma importante conquista econômica para a 

região, representa uma significativa transformação urbana para a zona norte 

de Londrina, pois outras transformações já estão ocorrendo em seu entorno, 

contribuindo para a valorização imobiliária, o crescimento econômico e o 

desenvolvimento social da região. Transformações plural e amplamente 

documentadas pelos participantes das maratonas fotográficas e que fazem 

parte do acervo do banco de imagens do projeto A História de Londrina 

contada por imagens.  

 

Boulevard Londrina Shopping  

 

Na 5ª Maratona Fotográfica Clic o Seu Amor por Londrina, realizada em 

2011, a fotógrafa Thaís Cristina de Souza, registrou a construção do 

Boulevard Londrina Shopping (Figura 9), na Avenida Theodoro Vitorelli, 150, 

praticamente no centro da cidade, em frente ao Marco Zero (local em que os 

pioneiros da “caravana dos desbravadores” fincaram as primeiras estacas da 

cidade, em 1929) e próximo ao Terminal Rodoviário José Garcia Vilar, na 

Avenida 10 de Dezembro (data que comemora o aniversário da cidade, pois 

Londrina foi politicamente emancipada em 10 de dezembro de 1934). 

 
Figura 9 – Construção do Boulevard Londrina Shopping, em 2011 

 
Fotografia: Thaís Cristina de Souza 

Fonte: Acervo do projeto A História de Londrina contada por imagens 
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O Boulevard Londrina Shopping, inaugurado em 3 de maio de 2013, 

com 236 lojas, um hipermercado, praça de alimentação com restaurantes e 

fast-foods, áreas de lazer e entretenimento, sete salas de cinema e 2.400 

vagas de estacionamento, gera, atualmente, mais de 3.000 empregos diretos. 

Sua decoração é inspirada em motivos londrinos, para homenagear os 

ingleses da Companhia de Terras Norte do Paraná, que deram início à 

colonização e ao desenvolvimento de Londrina. 

Neste sentido, vale destacar que o Boulevard Londrina Shopping, na 

realidade, faz parte de um projeto de empreendimentos denominado 

Complexo Marco Zero, que, além do shopping, da loja da rede de materiais 

de construção Leroy Merlin e do Hotel Ibis, já instalados, prevê ainda a 

construção de 16 torres residenciais e comerciais e um calçadão de 700 

metros, que ligará todos os empreendimentos ao shopping. O Teatro 

Municipal, este de iniciativa do poder público, também deverá ser concluído 

no local (atualmente a construção está parada). A proposta do Complexo 

Marco Zero é revitalizar a zona oeste da cidade, transformando-a em um 

novo boom imobiliário, como ocorreu com a Gleba Palhano no início dos 

anos 2000.  

Quando a fotógrafa Thaís Cristina de Souza fez a tomada fotográfica 

(Figura 9), em 2011, a partir do Monumento ao Viajante, na rotatória entre as 

avenidas Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste), Theodoro 

Vitorelli (continuação da Leste-Oeste, com alteração de nome) e Dez de 

Dezembro, o shopping estava em construção. É possível ver que apenas a 

parte estrutural estava pronta e a presença de gruas no meio da obra. Depois 

de inaugurado, cerca de um ano e meio depois, o shopping representou uma 

importante transformação urbana de Londrina: embelezou, revitalizou e 

valorizou uma área da cidade que estava praticamente abandonada. 
Figura 10 – Obras na rotatória do Boulevard Londrina 

Shopping, em 2019 

 
Fotografia: Cássia Maria Popolin 

Fonte: Acervo pessoal da autora  

 



 

28 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Por força de novas demandas, essa área está passando por uma nova 

transformação, imprescindível para facilitar a mobilidade urbana: a 

construção de um viaduto no local da rotatória. Em tomada fotográfica de 

2019 (Figura 10), pode-se ver que o Monumento ao Viajante já foi retirado do 

local (apenas o tripé de concreto que o sustentava continuava no local 

quando da tomada fotográfica em abril de 2019) que agora está 

transformado em um canteiro de obras. Com isso, o projeto documentou 

uma importante transformação urbana, ocorrida entre 2010 e 2013 (a 

construção do shopping) e documentará outra transformação, em 

andamento, a construção do viaduto da Avenida Dez de Dezembro (a Dez de 

Dezembro será elevada e a Leste-Oeste passará por baixo da Dez de 

Dezembro).  

  

Considerações Finais  

 

A boa surpresa com a qualidade e a plasticidade das fotografias 

concorrentes na 1ª Maratona Fotográfica Clic o Seu Amor por Londrina 

despertou a Comissão Julgadora para a importância da realização de 

concursos periódicos e para a potencialidade de um projeto de 

documentação fotográfica. A maratona, que era para ser única, passou a ser 

realizada bienalmente, sempre nos anos ímpares, e seus organizadores 

criaram o projeto A História de Londrina contada por imagens, com início em 

2001, já para aproveitar as fotografias da primeira maratona, e 

encerramento previsto para 2020.  

Durante essas duas décadas de vigência do projeto, muitas das 

transformações paisagísticas urbanas e rurais de Londrina foram fartamente 

documentadas com fotografias que, não raro, representam o antes, o 

durante e o depois das transformações. E com um diferencial importante, 

que lhe confere uma característica ímpar: a pluralidade de olhares sobre um 

mesmo tema.  

Em 2020, para o encerramento do projeto (o que não significa o fim 

das maratonas fotográficas), os organizadores irão promover uma 

megaexposição fotográfica, com fotografias de todas as maratonas 

realizadas entre 2001 e 2019. Com certeza, os que a visitarem ficarão 

boquiabertos com a quantidade e a intensidade de transformações, 

principalmente urbanas, que a cidade viveu em duas décadas.  

Para democratizar o resultado das maratonas e do projeto, os 

organizadores farão o lançamento de um livro que contará a trajetória 

histórica das maratonas fotográficas e do projeto de documentação 
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fotográfica, mas, principalmente, reproduzirá muitas fotografias de todas as 

maratonas. O livro também irá contextualizar algumas fotografias e 

transformações paisagísticas, para recuperar a memória e enriquecer o 

processo de construção histórica de Londrina. Afinal, a recuperação e 

preservação da memória são extremamente importantes para a 

consolidação do processo identitário de um povo com seu local de vivência. 

Uma cidade sem memória é uma cidade sem identidade.  

O livro poderá, também, usar fotografias para recuperar fragmentos 

do amor que o londrinense sente por sua cidade. História como a de um 

chacareiro do antigo carreador e atual Avenida Ayrton Senna da Silva, que só 

concordou em vender sua propriedade para a construção de um grande 

prédio, inaugurado em 2019, caso a construtora se responsabilizasse por 

retirar uma grande sapucaia que existia na chácara e replantá-la em um 

espaço público. A construtora montou uma megaoperação, mobilizou um 

guindaste, um caminhão e dezenas de trabalhadores, interrompeu 

parcialmente o trânsito, mas retirou, transportou e replantou a sapucaia 

(raiz, tronco e galhos podados) para as margens do Lago Igapó, onde, em 

breve, com certeza ela voltará a florir e encantar os motoristas e transeuntes 

que passarem pela rotatória da Avenida Ayrton Senna da Silva com a Rua 

Bento Munhoz da Rocha Neto. Histórias e fotografias que são verdadeiras 

declarações de amor a Londrina.        
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Três álbuns de fotografia da coleção Luci Hatschbach: da 

sala de visitas para o acervo do Museu Paranaense. 

 
Noemia Paula Fontanela de Moura CORDEIRO  

(UFPR)1 

 
A senhora Luci Berta Hatschbach doou em 25/11/2014, entre outros objetos, 

três álbuns de fotografia de família ao Museu Paranaense. Estes álbuns 

pertenceram às famílias Hatschbach, Mueller e Essenfelder e contém 

fotografias de período compreendido entre 1908 e 1947. Incorporados ao 

acervo do Museu Paranaense, os álbuns hoje fazem parte da coleção Luci 

Hatschbach. O presente artigo, partindo principalmente dos apontamentos 

feitos por Phillippe Artiéres (1998) e Vânia Carneiro de Carvalho (2008), 

pretende resgatar o percurso percorrido por estes objetos, desde as salas de 

visitas até sua circulação pública. Será apresentada a entrevista feita com a 

doadora e observado, a partir de dados fornecidos pelo próprio Museu, 

como estes álbuns foram utilizados até momento pela instituição. O cotejo 

dos relatos feitos pela doadora com o trânsito dos álbuns dentro do Museu 

apontou para a necessidade de se pensar protocolos específicos para a 

incorporação de objetos como este, dando-se especial atenção à figura do 

doador.  

 

Palavras-chaves: fotografia; álbum; família; Curitiba; Museu Paranaense. 
 

A coleção Luci Hatchbach 

 

Em duas oportunidades distintas, no ano de 2014, Luci Berta 

Hatschbach doou para o Museu Paranaense2 mais de mil itens entre álbuns 

de fotografias, fotografias avulsas, cédulas, plantas de imóveis, brinquedos e 

documentos diversos. Esse conjunto de objetos recebeu o nome de Coleção 

                                         
1 Mestra em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 

do Paraná; Orientador: Professor Doutor Cláudio de Sá Machado Júnior. 
2 O acervo hoje conta com aproximadamente 400 mil itens, distribuídos em três setores 

técnicos: antropologia, arqueologia e história, além da Biblioteca Romário Martins. 
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Luci Hatschbach, embora nem todos os itens estejam indexados no sistema 

de catalogação adotado pelo Museu3 como pertencentes a esta coleção4.  

Dotada de um senso de preservação ímpar, Luci entendeu, quando da 

doação, que os objetos doados estariam mais bem conservados se mantidos 

em uma instituição pública como o Museu. Segundo a doadora,  
 

Eu só tenho um filho, ele é casado, mas não quer ter filhos, então 

pra quê que vai guardar isso dentro de casa, né? Melhor... estar aqui 

no Museu. Ainda, destaca que como Hatschbach foi uma família 

marcante, os Mueller e Essenfelder também, né?… pelo trabalho 

deles… que na realidade os nossos antepassados fizeram Curitiba, 

né… eu acho que é uma coisa muito importante ficar na história, 

né...5 
 

Perguntada, ainda, sobre a escolha do Museu Paranaense para 

receber uma parte do seu acervo privado, disse que “a gente”, certamente se 

referindo à sua família, “tem assim uma certa ligação desde criança com o 

Museu Paranaense… (…) então acho que era um lugar que agente gostava de… 

poder doar”. 

Sobre os itens doados Luci menciona que doou uma coleção de 

cédulas que teria pertencido ao seu avô, Albino Hatschbach, ou ao seu 

bisavô, Adolfo Hatschbach; uma coleção sua de botons, moda na 

adolescência, segundo ela; cartões postais recebidos pelo avô; cardápios e 

jornais de navio também reunidos pelo avô em suas viagens; um diário de 

viagem do avô; brinquedos de sua infância; documentos referentes aos 

imóveis de sua família e documentos que pertenceram à família de seu ex-

marido6. 

                                         
3 O sistema atual utilizado pelo Museu Paranaense é Pergamum e boa parte de seu acervo 

já está disponível on line nessa plataforma.  

4 De acordo com Tatiana Takatuzi do Departamento de História do Museu Paranaense: 

“No Pergamum ainda não estão disponíveis algumas coleções adquiridas após 2012, por 

questões técnicas. Entendemos uma coleção de acordo com a relevância de um tema 

específico, volume do acervo doado. No caso da Luci, por se tratar de tipologias bastante 

diferenciadas, inferimos a coleção pela origem do doador. Os objetos tridimensionais não 

foram indicados no Pergamum por uma falha de comunicação no processo de catalogação. 

Como disse antes, os objetos tridimensionais foram catalogados pelo LACORE [laboratório 

de conservação e restauro] ou outro setor responsável”. 
5 A doadora concedeu a esta pesquisadora, em 23/03/2018, a entrevista utilizada neste 

artigo. A partir desse momento, então, todas as citações que mencionam terem sido 

extraídas da entrevista com a doadora referem-se, portanto, a esta entrevista.  
6 Quando Luci foi ao Museu para assinar o termo de doação, em 05/05/2015, Tatiana 

Takatuzi, gravou um áudio com a conversa que teve com Luci, onde ela explicou alguns dos 

itens doados. Nesta oportunidade Tatiana fixou alguns bilhetes (post its) nos álbuns ora 
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O presente artigo se deterá sobre três álbuns que fazem parte dessa 

Coleção. Estes álbuns narram fotograficamente a história das famílias 

Hatschbach (entre 1928 e 1947), Mueller (entre 1908 e 1919) e Essenfelder 

(entre 1932 e 1937). Os referidos álbuns, registrados no Museu sob os 

números MP 8990, MP 8983 e MP 8981, fazem parte da Coleção Luci 

Hatschbach e foram incorporados ao acervo em 01 de julho de 2015. 
 

Fotografias, capas álbuns MP 8981, MP 8983 e MP 8990 

     
 Fonte: Acervo do Museu Paranaense, 2018. 

 

Pois bem, os álbuns de fotografia de família são, por excelência, 

objetos pensados para circular nas salas de visitas, espaço em que podem 

ser expostos e lidos pela família e por aqueles que circulam por esse 

ambiente. Walter Benjamin, em tom ácido, indica, a respeito do local por 

onde os álbuns de fotografia circulavam dentro das residências, que  

 
podiam ser encontrados nos lugares mais glaciais da casa, de 

preferência em consoles ou guéridons, nas salas de visitas: grandes 

volumes encadernados em couro, com horríveis fechos de metal, e 

as páginas com margens douradas, com a espessura de um dedo, 

nas quais apareciam figuras tolamente vestidas ou cobertas de 

rendas [...] (2012, p. 104). 
  

Ainda sobre o local de circulação do álbum de família e seu ambiente 

nas salas de visita, Vânia Carneiro de Carvalho aponta que serviam de gatilho 

para animar as conversas entabuladas naquele espaço (2008, p. 92–93).  

Portanto, observar como se deu a migração desses álbuns doados por 

Luci Hatschbach, que saíram de um acervo privado para um acervo público 

e a forma como essas imagens foram utilizadas pela Instituição até a 

presente poderá permitir pensar protocolos para a incorporação e utilização 

                                         
estudados e a partir desses bilhetes é que a pesquisa foi avançando, inclusive porque, 

quando de seu início, a historiadora do Museu já não mais se recordava com precisão das 

anotações feitas nesses bilhetes. Desse modo, quando se mencionar transcrição de áudio 

esta a se referir dessa conversa gravada entre a Luci e a Tatiana Takatuzi.  
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de objetos como os álbuns de fotografia ora apresentados aos acervos dos 

Museus.   
 

Como o “arquivamento do eu” chega aos Museus  
 

O arquivamento de si está de tal modo incorporado ao cotidiano do 

indivíduo que ações voltadas ao registro e guarda da vida pessoal não 

chegam a ser percebidos. É possível observar que são inúmeros os atos 

praticados nesse sentido e cabe a cada um filtrar o que de sua vida será ou 

não arquivado. A identidade do indivíduo em uma sociedade, em seus 

múltiplos aspectos complexos7, depende da sua documentação, de modo 

como cada um, a sua maneira, estabelecerá mecanismos para promover a 

guarda daquilo que considera importante. Documentos pessoais, cartas, 

fotografias, ao longo da vida serão regularmente organizados, arquivados, 

revisados, seja pelos próprios indivíduos ou por terceiros (quando da morte, 

por exemplo).  

É inegável, como destaca Philippe Artières, que aquilo que se decide 

arquivar passa por um filtro (e outros tantos no decorrer da existência):  

 
[…] não arquivamos nossas vidas, não pomos nossas vidas em 

conserva de qualquer maneira; não guardamos todas as maçãs da 

nossa cesta pessoal; fazemos um acordo com a realidade, 

manipulamos a existência: omitimos, rasuramos, riscamos, 

sublinhamos, damos destaque a certas passagens (1998, p. 11). 

 

Então, esta afirmação feita por Artières consiste em um aspecto 

relevante para a presente artigo, pois esse filtro feito no âmbito privado dos 

arquivos que estão sendo guardados, seja lá por qual razão especial, já deve 

ser considerado quando da leitura desses documentos a posteriori. 

Especialmente sobre os álbuns de família, a dinâmica própria dessa forma 

de arquivamento da história familiar não passou despercebida pelo autor: 

 
Em toda família, existe, com efeito, o hábito de dedicar 

regularmente longas tardes a reunir e a organizar as fotos 

relacionadas com a vida de cada um dos seus membros. Um 

casamento, um nascimento, uma viagem são objeto de uma ou de 

várias páginas. Não colamos qualquer foto nos nossos álbuns. 

                                         
7 Considerando a discussão construída conceitualmente em torno do conceito de 

identidade, sem aprofundar-se em seus méritos, destaca-se, por exemplo, livros como A 

identidade cultural na pós-modernidade, de Stuart Hall (2002) e Identidade, de Zygmunt 

Bauman (2005). 
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Escolhemos as mais bonitas ou aquelas que julgamos mais 

significativas; jogamos fora aquelas em que alguém está fazendo 

careta, ou em que aparece uma figura anônima. E depois as 

ordenamos esforçando-nos para reconstituir uma narrativa. [...] 

Pois o álbum de retratos constitui a memória oficial da família [...] 

(ARTIÈRES, 1998, p. 14). 

 
Ana Maria Mauad também fez questão de enfatizar a presença da 

fotografia e da organização das fotos de família. Para a autora: 
 

[...] também faz parte da nossa prática de vida fotografar nossos 

filhos, nossos momentos importantes e os não tão significativos. 

Um elenco de temas que vai desde os rituais de passagem até os 

fragmentos do dia a dia no crescimento das crianças. Apreciamos 

fotografias, as colecionamos, organizamos álbuns fotográficos, em 

que narrativas engendram memórias. Em ambos os casos é a 

marca da existência das pessoas conhecidas e dos fatos ocorridos 

que salta aos olhos e nos faz indicar na foto recém-chegada da 

revelação: “Olha só como ele cresceu!” (2008, p. 34). 

 
Esse processo de organização de álbuns tão próximo do ato de 

fotografar, ou, nos termos de Artières, esse “arquivamento do eu”, sempre 

levará em conta um possível leitor: 

 
Sempre arquivamos as nossas vidas em função de um futuro leitor 

autorizado ou não (nós mesmos, nossa família, nossos amigos ou 

ainda nossos colegas). Prática íntima, o arquivamento do eu muitas 

vezes tem uma função pública. Pois arquivar a própria vida é 

definitivamente uma maneira de publicar a própria vida, é escrever 

o livro da própria vida que sobreviverá ao tempo e à morte (1998, 

p. 32).  

 
Talvez seja possível ir um pouco além e dizer que quando esse leitor é 

um terceiro, distante do círculo mais próximo daquele que arquiva, o filtro 

inicialmente feito (e até mesmo os que se seguirão no âmbito das pessoas 

mais próximas) pode nunca ficar legível, ainda que indícios permitam 

identificá-los (quando estejam conservados). Este é outro aspecto do álbum 

de família enquanto arquivo que merece destaque.  

No caso dos álbuns, por exemplo, as fotos que foram sacadas das 

páginas e que deixam vestígios de que aquele espaço foi outrora ocupado 

(marcas de cola, cantoneiras que demarcam o espaço antes ocupado por 

uma foto), demonstram essa intenção do narrador (ou dos que tiveram o 

álbum em sua guarda) de reescrever seu arquivo, mas não necessariamente 

permitem a reconstrução do que levou a esse ato.  
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Dos três álbuns objeto deste recorte se extraem exemplos de como 

esses suportes sofreram alterações ao longo do tempo, embora não seja 

possível afirmar o porquê de as fotos terem sido extraídas (se para serem 

distribuídas para algum parente, se para migrarem para um porta-retratos 

ou se simplesmente foram jogadas fora por algum motivo), os indícios de 

que estiveram ali estão presentes. Com isso, é inquestionável que a narrativa 

original resta alterada, ganhando outras versões na medida em que o álbum 

vai sofrendo alterações. A foto da Figura 2, do álbum dos Essenfelder, indica 

que ao menos duas fotos foram removidas das páginas 24 e 25. Na última, 

as cantoneiras ainda sobrevivem: 

 
Fotografia, álbum MP 8981, p. 24 e 25 

 
Fonte: Acervo do Museu Paranaense, 2018. 

 

No álbum da família Mueller restaram, além dos vestígios de cola, 

várias legendas como a que segue (Figura 3), em que na parte inferior, de 

onde possivelmente foram removidas três fotografias, consta uma legenda 

centralizada indicando “Almoço de batizado no hotel Dolsky, Curitiba, 1910”, 

sendo que a foto central superior indica “batizado”:  

 
Fotografia, álbum MP 8983, p. 10 

 
Fonte: Acervo do Museu Paranaense, 2018. 
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Assim, essa pequena coleção de fotografias acaba sendo recebida de 

forma diferente quando migra para o âmbito público, pois não terá as 

mesmas funções que originalmente possuía para o grupo familiar onde se 

desenvolveu (e onde, talvez, os filtros utilizados pudessem ser mais 

facilmente removidos, desfeitos, esclarecidos etc.), o que suscita reflexões 

sobre como uma coleção de fotografias de família é recebida em uma 

instituição pública de guarda.   
 

 

A incorporação dos álbuns da Coleção Luci Hatchbach ao Museu 

Paranaense 
 

Como já observado, o percurso de uma coleção privada passa por uma 

série de filtros ao longo de sua existência e estes continuam ocorrendo até o 

momento de uma eventual doação. No caso específico do doador, aquele 

que tinha sobre sua guarda não apenas seus arquivos pessoais, mas os 

arquivos que reuniu e herdou de seus familiares, este promove uma ação 

bem importante no momento da doação ao decidir o que irá ou não doar 

para o Museu (ou qualquer outra instituição pública ou privada de guarda). 

Como ficou nítido das manifestações da senhora Luci, ela não doou 

tudo que considera significativo e com valor histórico. Antes disso, 

desmembrou sua coleção pessoal deixando claro na entrevista que muitas 

coisas “eu ainda não descartei por que meu filho ‘mãe, mas era do vô’”, deixando 

escorregar que “devagarinho...”, talvez, retorne com outras doações8. 

Especificamente sobre álbuns de fotografia de família, a senhora Luci 

doou 12 álbuns em 25/11/2014, os quais foram todos incorporados ao 

Museu em 01/07/2015, de acordo com os registros no sistema Pergamum9.  

De todos os álbuns do Museu, incluindo os 12 álbuns doados por Luci, 

apenas três se enquadraram no recorte da pesquisa da qual esse artigo se 

desdobra (álbuns de fotografia de família na Curitiba da primeira metade do 

século XX). Curiosamente, são três álbuns de famílias distintas, que no 

avançar da pesquisa se constatou terem chegado ao Museu pelas mesmas 

mãos, as mãos da doadora Luci Hatschbach. 

                                         
8 A referência a outros itens do acervo (ainda privado) de Luci e sua predisposição à 

colaborar com o Museu Paranaense podem, no futuro, gerar um novo recorte e pesquisa. 

9 Como esclarece Tatiana Takatuzi sobre o trâmite quando da entrada do objeto doado no 

Museu e se é realizado algum laudo de interesse e conservação: “Não fazemos laudo na 

entrada, pois eliminamos a ficha física, agora são cadastrados diretamente no Pergamum. 

Mas o LACORE realiza um inventário próprio e posteriormente cadastra as condições físicas 

das peças no Pergamum”. 
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Em resumo, Luci doou álbuns de fotografia herdados de sua família e, 

também, da família de seu ex-esposo, ou seja, o conjunto de álbuns 

apresenta como visto, fotos de três famílias distintas, todas de origem 

europeia e já estabelecidas em Curitiba, cujas fotos retratam a primeira 

metade do século XX: famílias Hatschbach, Mueller e Essenfelder.  

Durante o período em que o conjunto de álbuns, que fazia parte do 

acervo de sua família e da de seu ex-esposo, permaneceu com a doadora, 

ela é categórica ao afirmar que não removeu nenhuma foto de nenhum dos 

álbuns, conservando-os como chegaram às suas mãos. No entanto, 

mencionou que  
 

os álbuns que eram mais antigos a fotografia conserva perfeita... e 

os mais modernos… eu... muitos eu joguei no lixo... porque saiu 

assim a cor... quando começaram filmes coloridos, né... ficavam 

estragados, grudavam... então o que valia mesmo era (sic) esses 

álbuns feitos mais antigos. 

 

A árvore genealógica a seguir indica os laços familiares que resultaram 

na reunião de tais álbuns nas mãos de Luci Berta Hatschbach e permite 

pensar que certamente não tem a doadora o mesmo grau de proximidade 

com os álbuns da família de seu ex-esposo do que que com o da sua própria 

família: 
Árvore genealógica 

 
 Fonte: Elaborado pela autora a partir dos álbuns e documentos reunidos ao longo da pesquisa, 

2018. 

 

É inegável, então, que a função social do sujeito que “lembra” é 

relevante; como destaca Ecléa Bosi:  
 

Há um momento em que o homem maduro deixa de ser um 

membro ativo da sociedade, deixa de ser um propulsor da vida 

presente do seu grupo: neste momento de velhice social resta-lhe, 
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no entanto, uma função própria: a de lembrar. A de ser a memória 

da família, do grupo, da instituição, da sociedade (1994, p. 63). 
 

Contudo, como destaca a autora, “a experiência da releitura é apenas 

um exemplo, entre muitos, da dificuldade, senão da impossibilidade, de 

reviver o passado tal e qual; impossibilidade que o todo o sujeito que lembra 

tem em comum com o historiador” (BOSI, 1994, p. 59). 

Desse modo, importante ressaltar que ainda que os álbuns aqui 

estudados tenham advindo de uma mesma doação e que tenham feito parte 

do acervo privado da Sra. Luci, justamente pela peculiaridade desta ter 

também ficado na guarda de álbuns que pertenceram à família de seu ex-

marido, a bagagem de informações transferida para o Museu a respeito de 

cada um dos álbuns é, desse modo, bem distinta. Se para as imagens 

contidas no álbum dos Hatschbach, as lembranças já escapam em razão do 

decurso do tempo, no tocante aos álbuns dos Mueller e dos Essenfelder, as 

informações se tornam ainda mais escassas e, portanto, uma reconstituição 

de todos os fatos ali narrados e a identificação de todos os personagens 

contidos nas fotografias resta improvável.   

Sobre os álbuns e fotografias doados ao Museu em mais de uma 

oportunidade, Luci reforça, quando conversa com Tatiana Takatuzi: “então eu 

acho que é difícil, às vezes, conseguir identificar...”, “ai, ai, identificar essa turma 

aqui não é fácil!”, “... é... isso é bem difícil da gente identificar porque é... 

complicado... e também daquela época pra hoje tá bem diferente”. 

Por esta razão, uma das possibilidades e justamente a adotada 

quando da leitura dos álbuns ora estudados (isso na pesquisa da qual o 

artigo se desdrobou), foi no sentido não de identificar cada uma das pessoas 

que aparecem nas páginas dos álbuns, mas sim observar se os registros 

feitos seguiram os padrões anteriormente já identificados na literatura 

(LEITE, 2000; SCHAPOCHNIK, 1998), bem como quais seriam os possíveis 

temas prevalentes, registrados de modo a indicar que tipo de visualidade 

essas três famílias quiseram deixar registras em seus álbuns de fotografias. 

Isso porque tomando por base a afirmação de Boris Kossoy de que 

“toda fotografia tem sua origem a partir do desejo de um indivíduo que se 

viu motivado a congelar em imagem um aspecto dado do real, em 

determinado lugar e época” (2012, p. 38), é possível afirmar que os álbuns 

ora estudados tiveram como objetivo “congelar” a representação da família 

como ela considerou ser a forma ideal a ser perpetuada (agora 

concretamente ressalvada por ter sido incorporada a um acervo de uma 

instituição pública). 

De certa forma, reside aqui a dificuldade do trabalho do historiador, 

pois, ainda que sejam, como demonstrado, os únicos registros de álbuns de 
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fotografia de família do período e local estudados presentes no acervo do 

Museu Paranaense, as famílias ali representadas não podem ser tomadas 

como exemplo padrão da família curitibana do período, mas sim como uma 

primeira e significativa amostra da visualidade familiar do recorte proposto.  

Daí porque uma proposta de utilização desses álbuns de acervo 

públicos é a de uma leitura do conjunto de álbuns das fotografias doadas, 

vez que apenas o conjunto é representativo e revelador da representação 

que estas famílias, que se cruzaram em determinado momento da história, 

quiserem deixar arquivado. Como bem pontua Miriam Moreira Leite sobre 

analisar uma coleção de fotografias como um todo:  
ao tomar a coleção como um todo, não se está à procura do volume 

nem da beleza das fotografias, mas das seriações possíveis, cujas 

ilações não poder ser extraídas de retratos isolados. A série 

formada por retratos de casamento, retratos de casais, casais com 

primogênito, bebês, irmãos, piqueniques, várias gerações é que 

passa a ser reveladora da representação da família, não por si 

mesma, como pelas sequências de outras imagens semelhantes 

que desencadeiam na mente do observador. (2000, p. 96). 

 

Assim, partindo dessas premissas e da especificidade dessas objetos 

(álbuns) se observará a necessidade de se providenciar protocolos capazes 

de registrar, quando possível, o percurso feitos por estes álbuns até a 

entrada em um acervo público, bem como conservar as informações 

extraídas dos doadores (em hipóteses semelhantes a ora apresentada).  
 

A importância de ouvir e registrar as informações fornecidas pelo 

doador 
 

Em que pese alguns álbuns de fotografia de família conterem 

legendas, justamente pela peculiaridade de, como já visto, serem 

confeccionados para circular prioritariamente em um ambiente privado, é 

comum que não existam legendas ou que estas não informações passíveis 

de serem rastreadas.  

No álbum da família Hatschbach, por exemplo, existem legendas, 

como as que podem ser observadas abaixo (Figura 5), escritas no 

entrefolhamento de seda que divide as páginas do álbum: 
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Fotografia, álbum MP 8990, detalhe legendas p. 3  

 
 Fonte: Acervo do Museu Paranaense, 2018. 

 

Contudo, mesmo podendo identificar local e data onde a fotografia foi 

feita, informações como quem seria o autor da imagem, quem teria montado 

o álbum, por quais mãos tais imagens passaram antes de serem doadas ao 

Museu Paranaense só foram possível de serem extraídas porque primeiro a 

historiadora do Museu tomou o cuidado (mesmo com toda a dificuldade de 

recursos) de gravar um áudio com a doadora no momento da assinatura do 

termo de doação. E em segundo, porque esta pesquisadora, com o apoio do 

Museu, conseguiu entrevistar a doadora (e nesta ocasião, daí sim, filmando 

a doadora folheando os álbuns aqui estudados). 

A partir desses contatos com a doadora foi possível observar não 

apenas o papel da fotografia para o núcleo familiar dos Hatschbach, como 

encorpar o conjunto de dados transmitidos ao Museu através da doação. 

Luci Luci menciona que seu pai possuía várias câmeras fotográficas: “foi cada 

vez comprando uma... mais moderna”. O hábito paterno de fotografar a família 

ficou registrado em sua memória, assim como o ritual de a cada nova leva de 

fotografias, adicioná-las ao álbum: “aí assim pelo que eu me lembro… quando 

tirava fotografias… novas fotografias… das redondezas de Curitiba… que a gente 

passeava muito… nos domingos fazia piquenique… tirava fotografia, aí punha no 

álbum…”. 
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Especialmente sobre o álbum em questão, Luci menciona ter sido “um 

álbum que marcou muito a família... que naquela época não faziam tantas 

fotografias, né?... então era uma coisa assim que a gente gostava muito de olhar... 

então tava (sic) à disposição”. Chamou também a atenção da doadora a forma 

cuidadosa como o pai tomava conta do álbum “e meu pai era muito cuidadoso, 

punha data, punha o nome das pessoas, os lugares...”, destacando que as 

legendas nele contidas foram todas escritas pelo punho de seu pai, Erwin.  

No tocante a circulação privada do álbum, a doadora esclareceu que 

ele permaneceu na posse de seu pai até o falecimento deste, em 2000, 

passando então para as mãos de Luci, que entendeu ser mais interessante 

doá-lo ao Museu pelas razões já mencionadas anteriormente. 

Quando do primeiro contado com este álbum (e com todos os demais), 

com já mencionado, chamaram a atenção os bilhetes (post-it amarelos)10 

colados em algumas das páginas do álbum. Os post-it, como o que consta no 

detalhe a seguir, foram encontrados nos três álbuns, indicando sempre a 

qual família pertencia o álbum, alguns personagens e locais11. 

Na ocasião desta conversa, a ideia foi aproveitar a ida de Luci ao 

Museu para assinar os termos de doação a fim de extrair o maior número de 

informações possíveis dos itens selecionados por Tatiana, tentando dar 

sentido ao conjunto de itens que cabiam ao setor de História do Museu. 

Contudo, por se tratarem de fotografias, com exceção das fotografias que 

tiveram esse acréscimo de informação fornecida por Luci firmados nos post-

its, as demais indicações feitas acabaram se perdendo, porque através do 

áudio não se consegue localizar a quais fotos exatamente Luci se referia ao 

longo da conversa gravada.  

Porém, das anotações feitas por Tatiana Takatuzi, como abaixo, que 

indica “fábrica, metalúrgica do pai e tio”, é que se buscou, por exemplo, 

localizar entre os demais itens doados, documentos que pudessem 

complementar a narrativa fotográfica exposta no álbum (o que por conta do 

recorte aqui proposto não será aprofundado). 

                                         
10 Importante esclarecer que quando da digitalização, feita por esta pesquisadora, os post-

its foram removidos com autorização da responsável, a historiadora Tatiana Takatuzi, 

tomando-se, no entanto, o cuidado de salvar uma cópia com a digitalização deles.  

11 Importante destacar que no caso deste e dos demais álbuns doados por Luci Hatschbach, 

mesmo tendo sido, neste caso especifico, doados diretamente por um membro da família 

para um Museu, destaque-se que, não fosse esse cuidado da historiadora do Museu 

Paranaense (ainda que de forma precária em razão da estrutura daquela instituição) quando 

da entrada da doação, o álbum certamente estaria fadado a figurar como um objeto 

“curioso” (já que cada vez menos se ampliam as fotos e se montam álbuns de fotografias), 

pois pouco ou nenhuma informação complementar se conseguiria extrair das poucas 

legendas (na maioria indicando apenas local e data).  
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Fotografia, álbum MP 8990, detalhe p. 6 

 
Fonte: Acervo do Museu Paranaense, 2018. 

 

Desse modo, como visto, a leitura em conjunto das imagens e o 

resgate (na medida do possível) das informações e memórias daquele que 

doa um ou mais itens de sua coleção privada de fotografias podem contribuir 

de forma significativa para o aproveitamento que será dado às fotografias 

dentro do Museu. Na hipótese específica dos álbuns da Coleção Luci 

Hatschbach até o momento do início da presente pesquisa apenas haviam 

sido extraídas dos álbuns cópias de algumas imagens de brinquedos e 

crianças brincando para ilustrar uma exposição sobre brinquedos.  

É possível que justamente a falta de protocolos preestabelecidos 

quando da assinatura do termo de doação para o recebimento de 

fotografias, álbuns (entre outros objetos) privados, corroborem para um uso 

secundário das imagens, o que se entende necessário evitar, especialmente 

pela riqueza das imagens contidas nesses arquivos privados que migram 

para um acervo público.  
 

Considerações finais 

 

O acervo do Museu Paranaense possui, como exemplificado ao longo 

do texto, exemplares de álbuns de fotografia de família que circularam, 

portanto, das salas de visitas das respectivas famílias que os confeccionaram, 

passando pelas mãos de guardiães (membros da família ou próximos dos 

familiares como na hipótese dos álbuns ora tratados) até serem finalmente 

incorporados ao acervo público.  

A doação de uma única doadora, Luci Hatschbach, acrescentou ao 

acervo, com os álbuns de fotografia das famílias Hatschbach, Mueller e 

Essenfelder, uma singela, mas significativa amostra dos que as famílias 

curitibanas costumavam arquivar em seus álbuns e quais temas 
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privilegiaram registrar. Contudo, a leitura destes álbuns exige que se 

observe, como demonstrado neste artigo, o percurso que estes objetos 

fizeram até a incorporação ao acervo.  

Com base no pensamento de Philippe Artières, pode-se afirmar que 

arquivar a própria vida indica que não arquivamos nossas vidas 

aleatoriamente, não arquivamos todos os documentos e fotografias, 

fazemos escolhas, manipulando aquilo que se pretende deixar para a 

posteridade. As pessoas omitem, rasuram, riscam, sublinham e destacam 

algumas passagens de suas vidas em detrimento de outras.  Todas essas 

ações são filtros, filtros que importam e refletem na leitura que o álbum 

oferta. 

Nesse sentido, a iniciativa tomada pela historiadora do Museu em 

gravar um áudio quando da assinatura do termo de doação por Luci e a 

fixação de post its nas fotografias dos álbuns chamaram a atenção para a 

possibilidade de se registrar e aproveitar com mais efetividade as 

informações prestadas por um doador que transfere ao Museu pertences 

pessoais, como os álbuns em questão.  

Para o caso específico dos álbuns de fotografia, uma entrevista filmada 

em que se dá a oportunidade ao doador de folhear e apontar nas fotografias 

suas memórias pode contribuir não apenas para o resgate das informações 

extra imagens, mas também recuperar esse percurso do ambiente privado 

para o público, tão caro e enriquecedor à pesquisa.  
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Fotografia, acervo e preservação: um estudo de caso 

 
Gabrieli MARCOLINO (UEL/ CECA/ MESTRANDA) 

Orientadora: Sandra Regina Ferreira de Oliveira (UEL)  

  
Por meio de um projeto de pesquisa e extensão, a Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) e a Secretaria de Municipal de Educação de Londrina (SMED) 

estabeleceram parceria para trabalhar com o acervo documental  que está 

armazenado em condições precárias nas instalações da antiga sede do 

Instituto Brasileiro do Café (IBC). Uma caixa com fotografia diversas em bom 

estado de conservação se destacou e, após um levantamento inicial, 

constatou-se que são imagens com registro de ações realizadas em 

diferentes escolas municipais da cidade e que podem dar  linhas a estudos 

diversos. Partindo dessa premissa, neste texto, trata-se da utilização das 

imagens constantes em tais arquivos para as pesquisas acadêmicas. A partir 

dos pressupostos da história cultural aborda-se sobre a utilização de 

imagens em pesquisas considerando que estas não se auto explicam, uma 

imagem por si só pode ser muda se não foram feitas perguntas, conforme 

afirma Sampaio (2009). Portanto, a preservação de tal acervo deve ser 

prioritária para que tais perguntas possam ser feitas, e o material fique 

disponível a futuros pesquisadores.  

  

Palavras-chaves: Fotografia, Londrina, Escola, História, Patrimônio 

 

Introdução 

O presente estudo é parte de uma pesquisa de mestrado que se 

encontra em fase inicial e está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Estadual de Londrina, cujo objetivo é 

compreender a importância da manutenção dos arquivos guardados em 

acervos públicos para a preservação da memória para  fins de se 

compreender a história. A fonte de pesquisa, deste trabalho é uma caixa de 

fotografias escolares com datas desde 1952 a 2005, pelo que foi apurado até 

o momento, e que estava guardada em um depósito da prefeitura de 

Londrina, localizada na antiga sede do Instituto Brasileiro do Café. Junto com 

este arquivo, outros se encontram no mesmo espaço; são documentos 

escolares de diversos anos que estão dispostos em um local sem condições 

adequadas para a preservação dos mesmos. 

O estudo partirá do enfoque da História Cultural, para dar suporte ao 

debate. De acordo com Sandra Pesavento (2003), e Peter Burke (2005), a 

história cultural ganha força a partir de 1970/1980, graças às novas 
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abordagens que esta fornecesse. No recorte selecionado para nossa 

pesquisa, o objeto de estudo são fotografias que, conforme Sampaio (2009) 

foram deixadas de lado pelo campo da história por muito tempo, porém as 

fotografias são uma fonte tal como documentos, que devem ser 

contextualizadas, e questionadas. 

As fotografias com as quais se trabalha na pesquisa estavam 

localizadas em uma casa, que faz parte de uma grande estrutura física 

composta pela linha férrea, barracões e casas que foi durante anos sede do   

Instituto Brasileiro do Café, em Londrina1. Em uma das casas (Figura 1)  estão 

todos os documentos da Secretaria Municipal de Educação de Londrina e em 

meio a estes,  estava a caixa de fotografia que, após as acertos entre as 

instituições, foi removida para a UEL, para a sala 164 do CLCH, a qual 

funciona como base para a digitalização, catalogalização e análise dos 

documentos. Ainda é incerto o local para o qual tais documentos serão 

devolvidos e a intenção é fomentar a necessidade da construção de um 

arquivo público para a cidade de Londrina. .   

 

 
Foto 1 – Casa do antigo Instituto Brasileiro do Café 

Fonte: tirada pelo autor 

 

                                         
1 Estamos em fase de pesquisa sobre os dados do local no qual os documentos foram 

arquivados e sobre como foi tomada a decisão de usar essa lugar para tal fim. 
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Acervo de Memória 

Qual a importância da história e da memória da cidade? O homem é 

um composto de memórias que o constitui, dando o entendimento de quem 

é, de onde pertence, e dando sentido a vida como um todo. Partindo deste 

pensamento cada memória se constitui num lugar, este estudo tem como   

lugar a  cidade de Londrina no Paraná, e as memórias escolares que  ali se 

constituíram.  Le Goff (2003), estabelece relações entre a História,  Memória 

entrecruzadas pela temporalidade:   

 
A cultura (ou mentalidade) histórica não depende apenas das 

relações memória história, presente-passado. A história é a ciência 

do tempo. Está estritamente ligada às diferentes concepções de 

tempo que existem numa sociedade e são um elemento essencial 

da aparelhagem mental dos seus históriadores. (LE GOFF, 2003. 

p.52) 

 

Segundo Le Goff, a memória remete a uma luta social das classes e o 

que será lembrado e o que será esquecido são definidos por classes que em 

meio a relações de  poder conferem os aspectos da  memória coletiva. Pode-

se notar a manipulação, com isto a preservação dos acervos de forma que o 

material não se perca vem na contramão disto, como condição elementar 

para propiciar que novas perguntas sejam feitas e que a história seja 

constituída com base nos fatos  não  pelo senso comum.   

Clarice Nunes (2003) em seu texto “Memória e história da educação: 

entre práticas e representações”, questiona o que seria abrir mão da 

memória, o espaço escolar é um lugar de construção de memória coletiva 

segundo a autora, “Que motivação anima as ações humanas quando 

priorizam a memória no esforço de instituir e preservar o patrimônio 

cultural?” (NUNES, 2003. p.11).  

As fotografias analisadas remetem a memória e acontecimentos, 

porém são recortes de eventos, de ocasiões que foram julgadas como 

pertinentes de serem registradas. Seguindo com o pensamento de Nunes, as 

memórias registrada, e selecionadas, não ocorrem espontaneamente, por 

isso a necessidade de estuda-las “Se o que defendemos não estivesse 

ameaçado não haveria necessidade de construir lugares de memória, de 

desnaturalizar o esquecimento” (NUNES, 2003. p.12) 

 

Para trabalhar com a ideia de Patrimônio se usará o conceito 

patrimônio cultural do artigo de Aline Vieira de Carvalho, e Pedro Paulo A. 

Funari “Patrimônio e diversidade: Algumas questões para reflexão” (2005), 

conforme os autores mostram que a palavra patrimônio, na origem latina 
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era designada para terra que eram passadas. O patrimônio em termos 

arqueológicos remetem a mesma ideia, e são importantes para a construção 

de uma identidade, porém este terá sentido se relacionado com uma cultura 

em torno que dará sentido (CARVALHO; FUNARI, 2005).  Partindo dessa 

premissa as escolas são patrimônio, os matérias produzidos por esta 

também, produtos deste espaço que grande parte das pessoas passa um 

enorme tempo da vida, construindo suas memórias, e suas primeiras 

experiências sociais. A escola esta envolvida com politicas, e é um 

instrumento de poder, se partir da ideias de Althusser (1980), a escola é um 

aliado numa construção ideológica.  

Uma das principais funções da História é a construção da 

nacionalidade, a formação de uma memória única que une a população de 

norte ao sul, e para isso se concretizar é necessária à idealização de heróis e 

a implantação de monumentos, “o desenvolvimento dos museus históricos 

esta associado ao surgimento de nacionalidade (Meneses p.15)”. O presente 

acervo deve ser preservado, e exposto tanto para fins de pesquisa, como 

para compartilhamento com a população londrinense, as fotos são 

importante partindo do pressuposto que estamos trabalhando com uma 

geração visual, os jovens de hoje estão acostumados a verem e  refletir, e os 

acervos, as fotos, com os questionamentos certos ajudam nas reflexões. 

 

Uma caixa: Múltiplas possibilidades  

Na caixa analisada contém fotos de diferentes épocas 1952 a 2005, e 

acontecimentos da cidade de Londrina, e de sua vida escolar. No tópico a 

seguir será exposto quatro fotos que se encontram na caixa, sem datações 

ou descrição dos fotógrafos, estas se encontram em ambos. Nas fotos 

analisadas, se têm vários álbuns, alguns de escolas especificadas, outros com 

descrições como desfiles escolares, campanhas politicas, que podem 

direcionar diferentes estudos.  

 Logo na primeira foto pode-se ver a foto de crianças num lanche, 

como é um álbum de uma escola rural, pode-se entender que eram alunos 

desta escola no horário da refeição. 
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Foto 2: Foto retirada da caixa de análise  

 

Esta outra imagem retirada da caixa esta num álbum datado dos anos 

1970/1980, e tem a imagem deste fusca com uma propaganda politica para 

matricular os filhos na escola. Na coletânea de fotos ainda tem diversas 

imagens de prefeitos de diferentes épocas, escolas sendo inauguradas, 

professores sendo homenageados, e troca de cargos importantes na 

prefeitura.  

 



 

50 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

 
Foto 3: Foto retirada da caixa de análise 

 

Nas duas fotos abaixo, ate a presente análise não foi determinada a 

datação, porém observa-se um desfile de uma escola, e uma atividade de 

dança, contem outras imagens relacionadas a desfiles, e comemorações de 

datas cívicas na escola.  
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Foto 3: Foto retirada da caixa de análise 

 

 
 

Foto 4: Foto retirada da caixa de análise 
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Conclusão  
 

O que se analisa, num primeiro momento, e a necessidade da remoção 

deste material, e a preservação deste, por ser a história escolar do município 

de Londrina, porém o presente estudo não pretende ser redundante nesta 

pauta. A pesquisa busca justificar o porque deve ser preservado tal material, 

e como isto influência na formação da memória e da história de Londrina.  

Preservar o patrimônio, conforme a imagem abaixo diz é sim um ato 

de civismo, porém no âmbito da imagem, tem que se entender que a 

“Representação é a relação entre uma imagem presente que representa algo 

ausente.” (Sampaio, 2009. p.9) Questionar as imagens postas, contextualizar 

junto a história da cidade, refletir sobre porque determinados eventos foram 

julgados como importantes para serem registrados e outros não, junto a 

politica da época, se torna o trabalho do pesquisador.  
 

 
Foto 5: Foto retirada da caixa de análise 

 

A memória aqui estudada passa a ser a memória coletiva de Londrina, 

a caixa por tem um amplo numero de fotos, em diferentes períodos políticos, 

devem ser abordadas dentro de seus recortes, para assim poder 

compreender, e analisar de forma que possa entender o motivo de sua 

representação e registro. Conforma Michael Pollak (1989), a memória 

quando se é construída, para se analisar, precisa se entender a função: 
 

Estudar as memórias coletivas fortemente constituídas, como a 

memória nacional, implica preliminarmente a análise de sua 

função. A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e 

das interpretações do passado que se quer salvaguardar, se 

integra, como vimos, em tentativas mais ou menos conscientes de 

definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras 
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sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, 

sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, lãs, famílias, nações etc. A 

referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e da 

instituições que compõem uma sociedade, para definir seu lugar 

respectivo, sua complementariedade, mas também as oposições 

irredutíveis. 

 

A pesquisa trabalha com imagens escolares, de crianças dentro deste 

espaço sendo representadas em fotografias que estavam guardadas nesta 

caixa, no arquivo, imagens que poderiam ser esquecidas, porém fazem parte 

da memória da cidade, da constituição de Londrina, logo sua preservação 

deve ser assegurada. Cabe ressaltar que toda a pesquisa tem como objetivo 

pensar o local que estes documentos serão recolocados, e como a 

comunidade como um todo terá acesso a esta parte da história de Londrina. 
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 O negativo como objeto de investigação:  o retrato do 

agenciamento e da circulação de jornais e revistas  

em Ponta Grossa (1912). 
 

Alvicio Vicente da ROCHA (Universidade Estadual de Ponta Grossa)1 

 

Resumo: Os acervos e fundos fotográficos constituem um patrimônio 

material que serve para estudar a memória e a história de uma determinada 

sociedade. Para desenvolver o diálogo entre a imagem e a história, torna-se 

necessário integrar a fotografia ao seu contexto de pertencimento. Cabe ao 

pesquisador buscar referências sobre a imagem, utilizando de documentos 

que possibilitem traçar aspectos sobre a produção e a circulação da mesma. 

Assim, o presente artigo busca identificar o motivo pelo qual foi realizado o 

retrato no ateliê Foto Bianchi de um grupo de pessoas segurando jornais e 

revistas de diferentes cidades. Assim, o texto busca demonstrar o processo 

investigativo sobre este negativo, que se encontra na Casa da Memória 

Paraná em Ponta Grossa. O estudo possibilitou descobrir o ano de sua 

produção e a identidade do sujeito retratado e responsável por agenciar a 

circulação de jornais e revistas em Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. 

Para isso, foram confrontadas as informações contidas em fontes como 

jornais, acervos digitais e o caderno de clientes de do fotógrafo Luiz Bianchi, 

referentes ao ano de 1912.  

Palavras-chaves: Fundo Foto Bianchi; imprensa; Ponta Grossa. 
 

O Fundo Foto Bianchi 

No ano de 2014 foi realizada no Centro de Cultura de Ponta Grossa, 

uma exposição sobre o fotógrafo Luiz Bianchi. O evento continha vários 

objetos relacionados ao fotógrafo, como negativos em suporte de vidro, 

revelações destes negativos (ampliadas e em tamanho natural), artefatos do 

seu laboratório fotográfico e uma antiga câmera fotográfica de grande 

formato, entre outros. A curadoria ficou por conta da professora doutora 

Patricia Camera Varella, do departamento de Artes da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (UEPG) e do historiador Alan de Almeida, diretor da Casa da 

Memória Paraná. O objetivo era mostrar à sociedade os estudos e pesquisas 

                                         
1 Bacharelado em Letras pela Universidade Federal do Paraná. Discente no curso de Pós-

graduação em História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Orientador: Niltonci 

Batista Chaves, professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa. 
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que estavam sendo realizados sobre o Acervo Foto Bianchi, depois 

reconhecido como Fundo Foto Bianchi (FFB)2. 

A produção fotográfica do Fundo foi concebida durante três gerações 

de fotógrafos, sendo o primeiro Luiz Bianchi, depois seu filho Rauly Bianchi 

e, por último, seu neto Raul Bianchi. De acordo com Camera (2018, p. 5), o 

FFB conta com “aproximadamente 45 mil negativos de gelatina e prata sobre 

suporte de vidro (dry plates) e de acetato de celulose, além de documentos, 

objetos, revistas e cadernos de clientes.”  

Outra particularidade a ser observada é a existência de uma grande 

quantidade de caixinhas de papelão originais das chapas de vidro, as quais 

eram conservadas para acondicionar os negativos de fotografias já 

realizadas, uma vez que o Foto Bianchi tinha como proposta de preservação 

dos mesmos, para uma eventual futura revelação de cópias, se assim o 

cliente desejasse. 

Na tampa dessas caixinhas eram descritas todas as informações sobre 

os negativos ali guardados, como o seu número, nome do cliente ou outra 

anotação que facilitasse a sua identificação. Estas informações também 

constavam, em sua maioria, no caderno de clientes. O número do negativo 

era, geralmente, gravado na borda da chapa de vidro. Mesmo assim, muitos 

deles não contêm essa numeração, o que dificulta o seu processo de 

identificação em pesquisas. 

Na referida exposição de 2014 muitas das reproduções chamavam 

atenção, como a da inauguração da pedra fundamental da Santa Casa de 

Misericórdia de Ponta Grossa em 1907, uma série de fotos do aviador Cicero 

Marques de 1914 e da instalação de trilhos da estrada de ferro, além de 

retratos de famílias de imigrantes e da sociedade local. Contudo, uma 

imagem em particular suscitava um pouco mais de curiosidade: a de um 

grupo de homens segurando várias publicações e que foi feita no estúdio do 

fotógrafo (figura 1). 

 

 

 

 

                                         
2  Acervo – Documentos de uma entidade produtora ou de uma entidade custodiadora; 

Arquivo – conjunto de documentos que, independente da natureza ou suporte, são reunidos 

por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas; 

Coleção – Conjunto de documentos de uma mesma proveniência; Fundo aberto - Fundo ao 

qual podem ser acrescentados novos documentos pelo fato de a entidade produtora 

continuar em atividade; Fundo fechado – Fundo que não recebe acréscimos de documentos 

em função de atividade produtora não estar mais em atividade. Arquivo Nacional (2005) 

apud. Camera (2018). 
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FIGURA 01  ̶̶  Fotografia de agente de jornais e revistas. 

 
FONTE: Fotografia Luiz Bianchi. Fundo Foto Bianchi - Casa da Memória Paraná. 

Reprodução: Patricia Camera. 
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A pesquisa 

As perguntas foram surgindo: O que representava aquela fotografia? 

Quem eram os retratados? Qual o motivo de segurarem vários tipos de 

publicações? Surgiu então a necessidade do levantamento de dados sobre 

essa foto para que se pudesse responder aos questionamentos, bem como 

fazer um estudo histórico sobre o que representava aquele registro. 

O uso de imagens como fonte histórica é considerada algo novo na 

historiografia. Isto se deve ao surgimento, na França, da Escola dos Annales, 

que compreendeu diversas fases com o intuito de ampliar novas 

abordagens, bem como dialogar com outras áreas de conhecimento. 

Segundo o historiador Jacques Le Goff (2011, p. 133) 

 
A história nova ampliou o campo do documento histórico; ela 

substituiu a história de Langlois e de Seignobos, essencialmente 

baseada em textos e documentos escritos, por uma história 

fundamentada numa ampla variedade de documentos: escritos de 

todos os tipos, documentos iconográficos, resultados de 

escavações arqueológicas, documentos orais etc. Uma estatística, 

uma curva de preços, uma fotografia, um filme ou quando se trata 

de um passado mais longínquo, vestígios pólen fóssil, uma 

ferramenta, um ex-voto são documentos de primeira ordem para a 

história nova.  

 

A maior dificuldade com relação à imagem acima está no fato de que 

o negativo não continha número e nem pertencia a uma caixinha específica. 

Assim, não se podia traçar uma referência nem mesmo com os cadernos de 

cliente. O primeiro passo, então, foi analisar os descritores visuais da 

imagem. Porém, isto não se constitui em uma tarefa fácil. Como menciona a 

historiadora Ana Maria Mauad (1996, p. 8), “[...] sem esquecer jamais que 

todo documento é monumento, se a fotografia informa, ela também 

conforma uma determinada visão de mundo.” Ela ainda complementa: 

 
Tal perspectiva remete ao circuito social da fotografia nos 

diferentes períodos de sua história, incluindo-se, nesta categoria, 

todo o processo de produção, circulação e consumo das imagens 

fotográficas. Só assim será possível restabelecer as condições de 

emissão e recepção da mensagem fotográfica, bem como as 

tensões sociais que envolveram a sua elaboração. Desta maneira, 

texto e contexto estarão contemplados (ibidem). 

 

A ação imediata foi a de se estabelecer a data da fotografia. 

Observando-se a publicação maior e que aparece em primeiro plano - o 

Almanach Tico – Tico, aparece visivelmente o ano de 1912. Mesmo assim não 
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se podia confiar já que os retratados poderiam estar de posse de uma 

publicação antiga. O próximo passo foi investigar a outra revista O Malho, em 

que se podem ver os detalhes da capa. Nesta etapa, foi fundamental a 

utilização do site da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, que se constitui em 

uma importante ferramenta para os pesquisadores de diversas áreas. Por 

comparação da ilustração da capa, constatou-se de que se tratava do 

número 488, publicado em 20 de janeiro de 1912. A outra revista, Careta, 

recebeu o mesmo processo de comparação, chegando-se ao exemplar de 

número 192 de 03 de fevereiro de 1912. Estas últimas, por se tratarem de 

revistas semanais, permitiram a percepção de um estreitamento das datas 

em questão. 

A mesma facilidade não foi obtida com os jornais que aparecem na 

imagem. Na publicação em que aparece somente a palavra “Manhã”, julgou-

se ser o curitibano Folha da Manhã que, segundo o educador e jornalista 

Osvaldo Pilotto (1976, p. 42), foi fundado na capital paranaense em 1911. No 

outro periódico, lê-se o trecho “S. PAULO”. Propondo o ano de publicação 

como sendo 1912, constatou-se que o mesmo só poderia se tratar de O 

Estado de S. Paulo. A Hemeroteca não possui o referido jornal em seu acervo 

digital. Em seu site na internet o periódico mostra para as pessoas não 

assinantes, somente a capa de cada edição armazenada em seu arquivo 

digital. Assim, tomando como referência o período aproximado auferido 

junto às outras publicações, foram analisados os elementos textuais que 

aparecem com fontes de letras maiores, como os títulos e os subtítulos de 

matérias. A comparação destes elementos levou à data exata da edição: 15 

de março de 1912. 

Restava saber o intuito da fotografia. Poderia ser uma foto comercial 

para divulgação. A pesquisa então se voltou para os anúncios de agências de 

jornais e revistas, que eram muito comuns na época. Os agentes eram uma 

espécie de representantes locais de órgãos de imprensa e que faziam circular 

uma variedade de publicações. A investigação prosseguiu nos jornais da 

época. É importante ressaltar que também os jornais não eram considerados 

fontes fidedignas para a História Tradicional. Somente com ao advento da 

chamada Nova História é que eles começaram a serem considerados como 

fontes importantes para pesquisas. Nas palavras da historiadora Maria 

Helena Capelato (1988, p.20) 

 
A imprensa oferece amplas possibilidades para isso. A vida 

cotidiana nela registrada em seus múltiplos aspectos, permite 

compreender como viveram nossos antepassados – não só os” 

ilustres” mas também os sujeitos anônimos. O Jornal, como afirma 

Wilhelm Bauer, é uma verdadeira mina de conhecimento: fonte de 
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sua própria história e das situações mais diversas; meio de 

expressão de ideias e depósito de cultura. Nele encontramos dados 

sobre a sociedade, seus usos e costumes, informes sobre questões 

econômicas e políticas. 
 

Em uma busca no jornal ponta-grossense O Progresso, na sua edição 

de número 537, de 16 de março de 1912, encontrou-se o seguinte anúncio 

referente ao agente de revistas Salvador Schiavo: 
 

FIGURA 02  ̶̶  Anúncio de agente de jornais e revistas.   

 
FONTE: Jornal O Progresso. Casa da Memória Paraná. 1912. 

 

De posse de um nome que se mostrava consistente na pesquisa, esta 

se estendeu para periódicos em outros estados. Em um deles foi encontrada 

uma solicitação do citado agente comercial, publicada no diário ilustrado O 

Imparcial, número 144, impresso na cidade do Rio de Janeiro no dia 27 de 

abril de 1913: 
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FIGURA 03  ̶̶  Publicação do diário carioca O Imparcial. 

 
FONTE: Diário Ilustrado O Imparcial. Hemeroteca da Biblioteca Nacional. 1913. (grifo do autor). 

 

O estudo já tinha uma data aproximada e pelo menos um nome para 

seguir adiante. Faltava então o confrontamente com uma das fontes mais 

interessantes de que se dispunha: os cadernos de clientes do fotógrafo Luiz 

Bianchi. O caderno com data de 1912 foi então minuciosamente 

inspecionado. Tomou-se o devido cuidado na leitura, pois os registros eram 

feitos à mão e em letra cursiva, o que dificultava  o reconhecimento de 

algumas anotações. 
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FIGURA 04  ̶̶  Caderno de clientes e serviços do ateliê Fo to Bianchi. No destaque a descrição do 

cliente“Salvador Schiavo grupo”. 

 
FONTE: Fundo Foto Bianchi - Casa da Memória Paraná (grifo do autor). 

 

Na página 30 do caderno de clientes de 1912, foi identificado um 

cliente com o nome de Salvador Schiavo, datado no dia 17 de março, ainda 

com a anotação “½ duz 13 x 18 grupo”, ao preço de 16$000. Isto é, Salvador 

Schiavo grupo, ½ dúzia no formato 13 x 18 por um custo de 16 ml reis. 
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Considerações finais.  

Ao que tudo indica, a fotografia misteriosa retrata possivelmente o 

agente de jornais e revistas Salvador Schiavo. Provavelmente ele é o homem 

que se encontra sentado no meio da sala, numa demonstração de 

hierarquia, ladeado pelo seu “grupo”, os quais poderiam ser seus 

funcionários. Neste estudo buscou-se constatar que é possível fazer 

pesquisa utilizando para isto fontes diversas como cadernos de anotações, 

jornais e fotografia. Isto corrobora com os preceitos da Nova História sobre 

a ampliação do uso de novas fontes. Para a obtenção de resultados 

congruentes, foram observados e analisados elementos textuais e visuais 

contidos na imagem. 
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APONTAMENTOS INICIAIS SOBRE A CATALOGAÇÃO DOS 

DESCRITORES VISUAIS NO FUNDO FOTO BIANCHI 
 

Eloize de Fátima SCHUHLI KIERAS (Universidade Estadual de Ponta Grossa)1 

Patricia CAMERA (Universidade Estadual de Ponta Grossa)2  
 

 

Todo negativo pode tornar-se objeto de estudo e fonte de conhecimento. No 

entanto, para os pesquisadores terem acesso a esse tipo de material visual 

é necessário que as imagens sejam catalogadas de forma adequada. Nesta 

ótica é que discutiremos sobre as particularidades do Fundo Foto Bianchi, 

composto em grande parte por negativos em chapa de vidro (dry plate), que 

estão salvaguardos na Casa da Memória Paraná (Ponta Grossa).  Assim, um 

dos principais objetivos é apresentar o Fundo Foto Bianchi, explicar a 

metodologia utilizada para elaborar a ficha de catalogação com os 

descritores visuais e assim mostrar como pode ocorrer o acesso às imagens 

por parte de futuros pesquisadores.  Desta forma, este trabalho trata da 

preservação histórica da memória no âmbito da cultura visual, pensando nas 

possibilidades que os pesquisadores têm em desenvolver investigações com 

acesso às informações do objeto físico (negativo) e de seus atributos 

iconográficos. 

 

Palavras-chaves: Catalogação, Foto Bianchi, Negativo. 
 

Introdução 
 

O Fundo Foto Bianchi está localizado na Casa da Memória Paraná, em 

Ponta Grossa3. A sua constituição pode ser descrita por um conjunto 

documental formado por negativos em suporte de vidro (dry plate), negativos 

                                         
1 Acadêmica do terceiro ano do curso de Licenciatura em Artes Visuais na Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e bolsista Fundação Araucária (PIBIS) no Projeto de 

Extensão “Organização, diagnóstico e pesquisa do Fundo Foto Bianchi” (PROEX- UEPG). 
2 Professora do Departamento de Artes e do Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. Diretora de Ação Educativa do Museu Campos 

Gerais. Coordenadora do Projeto de extensão “Organização, diagnóstico e pesquisa do 

Fundo Foto Bianchi” e do projeto de pesquisa “Fotografia: práticas, usos, funções e circuitos 

sociais no Brasil do século XIX ao século XXI”. 
3 Este patrimônio foi comprado em 2001 na gestão do Prefeito Péricles Holleben de Mello. 
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em suporte de acetato, filmes no formato 120 mm, cadernos de controle de 

clientes e serviços, além das caixas de negativos originais e de alguns objetos.  

Todo esse patrimônio material é resultante das aditividades exercidas 

pelas três gerações da família Bianchi, compreendendo uma produção de 

quase 45 mil negativos que estão sendo identificados conformes os dados 

dos serviços anotados desde 1911 até 1973 nos cadernos de controle do 

ateliê. No entanto, o negativo com data mais antiga não foi anotado em 

qualquer caderno. Ele foi identificado com a legenda inscrita no próprio 

suporte. Sua imagem mostra o evento do lançamento da pedra fundamental 

da Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa em 1907.  

Quando se analisa a produção sequencial com base nos dados dos 

cadernos de clientes e serviços, encontra-se que a família Bianchi produziu 

de modo interrupto milhares de negativos, deixando uma quantidade valiosa 

desse documento visual a serem higienizados, catalogados e investigados. 

Desse modo, é primordial conservar este fundo, não apenas pela 

significativa quantidade de material visual, mas também pela importância 

em preservar e resgatar a sua história, que coincide com a história visual da 

natureza, da sociedade e da cidade de Ponta Grossa e região dos Campos 

Gerais.  

Para atingir o objetivo final de sua valorização patrimonial, esses 

negativos precisam passar por procedimentos que potencializam a sua 

função documental. Então, desde 2014 estão sendo desenvolvidas várias 

ações vinculadas aos projetos de pesquisa e de extensão junto à 

Universidade Estadual de Ponta Grossa e ao Museu Paulista da USP4. No 

artigo “Curadoria do Fundo Foto Bianchi: cultura fotográfica em Ponta Grossa 

e região”, Patrícia Camera (2018, p. 11) foram pontuados alguns objetivos:  

 
• conhecer o objeto físico, FB, seus atributos e sua biografia através 

do diagnóstico do estado físico do material iconográfico (dry plates) 

e do levantamento de documentos e materiais/produtos 

fotográficos;  

                                         
4 Projeto de pós-doutorado “Diagnóstico e Curadoria do Fundo Foto Bianchi: cultura 

fotográfica em Ponta Grossa e região dos Campos Gerais” entre 2014 e 2016,além dos 

projetos em andamento como  o projeto de extensão “Organização, Diagnóstico e Pesquisa 

do Fundo Foto Bianchi” e projeto de pesquisa “Fotografia: práticas, usos, funções e circuitos 

sociais no Brasil do século XIX ao século XXI”. Estes dois últimos tem recebido auxílio de 

bolsas da Fundação Araucária nas modalidades PIBIC, PIBIC Júnior, PIBIS e PIBEX, 

coordenados pela professora Patricia Camera do Departamento de Artes. A equipe é 

formada pelos professores Rafael Schoenherr (Departamento de Jornalismo) e Niltonci 

Batista Chaves (Departamento de História). Alunos dos cursos de artes, história, geografia e 

jornalismo da UEPG participaram desde 2014 com atividades de pesquisa e de extensão, 

resultando em algumas publicações de resumos expandidos, artigos e vídeos. 
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• determinar se o objeto de estudo é um fundo aberto, fechado ou 

uma coleção;  

• indicar proposições de tratamento (organização, conservação e 

restauração);  

• apontar os usos e as funções da fotografia produzida pelo FB;  

• compreender como funcionava o circuito social da fotografia em 

Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais;  

• divulgar esse material iconográfico como documento histórico, ou 

seja, como uma produção visual resultante das negociações 

agenciadas entre o fotógrafo, a indústria da imagem, o referente, o 

consumidor e os meios de comunicação;  

• fazer exposições e publicar catálogos do projeto curatorial;  

• dialogar com outras exposições e pesquisas iconográficas;  

• propor futuras investigações utilizando o FB. 

 

Dessas ações interessa evidenciar o cuidado em higienizar e 

armazenar os negativos em suporte de chapa de vidro, além de catalogá-los 

de forma a considerar as informações constantes do mesmo. Para isso é 

necessário pesquisar nos cadernos e nas tampas das caixas de negativos as 

anotações realizadas pelos fotógrafos. Com essas ações é possível vincular o 

negativo (por consequência a imagem) com outros documentos e objetos, 

trazendo à tona a potencialidade do valor histórico do negativo e ao mesmo 

tempo fornecendo subsídios para constituir o sistema documental que pode 

ser entendido como sendo “um conjunto de documentos que podem 

estabelecer relações mútuas, de acordo com a identificação e a normatização 

de dados que o curador opera” (CAMERA, 2018, p. 3).  

Para tanto, foi elaborada uma ficha de diagnóstico dos negativos em 

chapa de vidro (Figura 1), atrelando as relações que percorrem a biografia do 

negativo. Conforme observado existem cinco campos principais (A, B, C, D). 

A informação que deve ser colocada em B1 (número do negativo) está 

inscrita na emulsão (Figura 2). Ela é encontrada em um dos lados da chapa 

do negativo, ou seja, no lado da emulsão de gelatina e prata. Na maioria das 

vezes esse número é encontrado no caderno de clientes e serviços (Figura 3) 

e mostra outros dados que correspondem ao campo B2 (data) e B3 (legenda).  
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Figura 1 - Ficha utilizada para catalogar as informações do negativo assim como para identificar o 

estado físico desse negativo. 

 
Fonte: Casa da Memória Paraná. 
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Figura 2 – Inscrição do número do negativo 2175. 

 
Fonte: Fundo Foto Bianchi. Casa da Memória Paraná (grifo das autoras). 

Reprodução: Patricia Camera 
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Figura 3 – Anotação do serviço de retrato feito  

em 20/11/1917 (ver negativo 2175). 

 
Fonte: Fundo Foto Bianchi. Casa da Memória Paraná (Grifo das autoras).  

Reprodução: João Paulo Leandro de Almeida 

 

Aparentemente os cadernos sugerem preencher algumas lacunas da 

imagem. No entanto, existem negativos que não foram identificados nesses 

documentos. Um exemplo interessante está comunicado no artigo “O 

negativo da noiva de Bento Munhoz: entre a perda e a permanência, entre a 

técnica e a expressão” (CAMERA & ROCHA, 2018). Durante o processo de 

investigação, a identificação do retrato da noiva (figura 4) foi feita com base 

nas informações escritas na tampa da caixa (figura 5) onde se obteve o 

negativo em questão.  
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Figura 4 - “Noiva de Bento Munhoz” (Foto Bianchi, 1924). 

 
Fonte: Fundo Foto Bianchi. Casa da Memória Paraná 

 

Figura 5 – Caixa de negativo onde foi encontrado o retrato da noiva Carlota.  

 

 
Fonte: Fundo Foto Bianchi. Casa da Memória Paraná (grifo das autoras).  

Reprodução: Patricia Camera 
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Essas anotações são as únicas informações sobre este evento. Apesar 

disso, a pesquisa foi problematizada, inclusive, com base na ausência de 

dados deste negativo nos cadernos. Também, no processo de investigação 

foi feita uma nova catalogação para os outros três negativos, uma vez que os 

mesmos foram catalogados em 2001 por outra metodologia e contendo 

somente a legenda “casamento”. Assim tal procedimento desvinculou a série 

fotográfica das informações da caixa de negativos, ou seja, os outros retratos 

que estavam associados à anotação “Casamento Bento Munhoz – C. Vitor 

Baptista 4 chapas” ficaram desconexos. Isso descaracterizou a série 

fotográfica do casamento. Nessas condições, a recuperação da constituição 

dessa série ocorreu pela pesquisa visual dos negativos que estavam 

armazenados em outra caixa. A relação desses negativos com o primeiro 

negativo encontrado (retrato da noiva) somente ocorreu pela identificação 

de seu rosto e vestido. 

Esse exemplo mostra que a dissociação de informações e a 

desvinculação da série fotográfica ocorreram porque na primeira fase da 

catalogação dos negativos, iniciada em 2001 e terminada em 2004, 

ignoraram-se as relações da biografia desses objetos (negativos e caixa de 

negativo).  

Outro aspecto importante que deve constar na catalogação dos 

negativos são os elementos visíveis na imagem, que algumas vezes podem 

desaparecer na versão da cópia (imagem negativa), conforme analisado por 

Patricia Camera e Solange Lima (2018) no artigo “O outro lado da imagem: o 

negativo como objeto de conhecimento”. Essa abordagem interessa para 

lembrar, também, que o resultado de determinado registro fotográfico 

(analógico) passa pelas operações exposição, revelação, paragem, fixação, 

lavagem e secagem (SOULAGES, 2005, p. 23). Para obter a sua forma positiva, 

ocorre o mesmo, porém com a possibilidade de refazer o enquadramento 

tirando alguma parte da cena ou aproximando o assunto.  

Tendo conhecimento que o negativo é o irreversível do ato fotográfico, 

e considerando que o fotógrafo pode intervir com o uso de retoques, 

máscaras etc., é inevitável fazer uma catalogação minuciosa dos elementos 

visuais que estão no espaço fotográfico e extra-fotográfico do negativo. Para 

uma melhor compreensão tem-se que “o espaço extra-fotográfico é o que é 

visto no negativo e que provavelmente não foi mostrado no produto final” 

(CAMERA & LIMA, 2018, p. 39). O espaço fotográfico é o que está presente na 

cópia positiva do negativo.  
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A figura 6 é um exemplo didático. Ela mostra um negativo que é a 

reprodução fotográfica de um cartão de visita5. Verifica-se que no 

enquadramento, o fotógrafo deixou perceptível (na parte superior da 

imagem) a margem decorada desse produto visual. Já na figura 7, essa 

imagem mostra uma simulação da cópia positiva que teria como finalidade 

a circulação desse retrato na sociedade. Quando ela é analisada 

isoladamente torna-se praticamente impossível afirmar que a mesma é uma 

cópia do negativo, que por sua vez é uma reprodução de outra fotografia. 

Isso sugere indagações sobre a autoria da imagem, uma vez que o retrato do 

cartão de visita pode ter sido feito em outro ateliê.  

 
Figura 6 – Negativo 3887, moço syrio, 22/07/1920. 

 
Fonte: Fundo Foto Bianchi. Casa da Memória Paraná. 

                                         
5 Formato de apresentação de fotografias inventado pelo francês André Adolphe-Eugène 

Disdéri (1819-1889) em 1854 e assim denominado em virtude de seu tamanho reduzido 

(apresentava uma fotografia de cerca de 9,5 x 6 cm montada sobre um cartão rígido de cerca 

de 10 x 6,5 cm). A grande voga da carte-de-visite ocorreu na década de 1860, quando se 

tornou  um modismo em escala mundial, sendo produzido aos milhões em todo o mundo, 

inclusive aqui no Brasil. O cartão de visita começou a declinar a partir da década de 1870, 

quando começou a ser suplantado pelo cartão cabinet, embora tenha sido empregado por 

alguns fotógrafos até o fim do século passado. O advento do cartão de visita foi o elemento 

propiciador do surgimento de outro modismo oitocentista: o álbum de fotografia. De 

acabamento esmerado, geralmente em couro com adornos de metal dourado ou prateado, 

os álbuns eram expostos em lugar de destaque nas salas de visita das famílias abastadas do 

período. Chegaram a existir inclusive modelos de álbuns contendo uma caixinha de música 

embutida que era acionada quando se abria a capa do volume. 
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Reprodução: Patricia Camera 

 

Figura 7 – Simulação do negativo 3887 em  

imagem positiva com reenquadramento. 

 
Fonte: Fundo Foto Bianchi. Casa da Memória Paraná (grifo das autoras). 

Reprodução positiva : Patricia Camera 

 

Essa borda do cartão de visita é uma informação visual que pertence 

à categoria dos descritores visuais na catalogação. Isso interessa para 

problematizar a produção e a circulação da imagem. Assim, de modo geral, 

é importante comunicar ao pesquisador quais são os elementos que estão 

presentes na cena, sem a preocupação fundamental de enquadrar o 

negativo diretamente a um tema. Isso porque se entende que a fotografia é 

polissêmica, que ela pode contemplar várias temáticas. Por exemplo, a 

fotografia da oficina de aviões (figura 8) pode se encaixar nos temas 

tecnologia, trabalho, aeronáutica, entre outros. Isso pode ser averiguado 

quando são observados os descritores visuais.  
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Figura 8 – Oficina onde foi construído o 1° avião em Ponta Grossa.  

Doação Emílio Voigt. Data: 18/05/93.  

 
Fonte: Acervo “Aeroporto”. Museu Campos Gerais. 

Reprodução: Ana Flavia Barboza. 

 

Relato sobre a elaboração da ficha de catalogação dos descritores 

visuais. 
 

Considerando a análise apresentada na seção anterior, buscou-se 

desenvolver uma catalogação para os negativos do Fundo Foto Bianchi que 

conferisse um destinado às informações da biografia do objeto e ao mesmo 

tempo possibilitasse o acesso ao negativo, considerando os elementos 

visuais do campo fotográfico e extra-campo. 

Sendo assim, a catalogação da biografia do objeto pautou-se nas 

informações que possibilitam relacionar o negativo, a caixa do negativo e as 

anotações no caderno de clientes e serviços. No caso da catalogação dos 

descritores visuais, foram feitas algumas análises e testes que resultaram na 

ficha 2.  

Para essa seção interessa destacar o campo mais extenso da ficha, que 

busca elencar palavras-chaves para o fácil acesso aos elementos que se 

apresentam à imagem. Fundamentalmente buscamos referências na ficha 

de catalogação iconográfica do Museu Paulista da USP, observando 

cuidadosamente os descritores visuais e adaptando-os às características do 

Fundo Foto Bianchi.  
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O seu preenchimento passa por um momento cuidadoso, no sentido 

de analisar e indicar, a partir do julgamento visual, o estado físico do 

negativo. Em outras palavras, são marcadas as condições do estado físico do 

negativo (bom, ruim, regular) e os danos (quebrado e/ou trincado). Também 

é verificado se existe algum retoque aplicado na superfície do vidro ou do 

outro lado (fosco) onde se encontra a emulsão de gelatina de prata.  

Depois dessa etapa, observam-se os atributos visuais que 

correspondem às informações iconográficas contidas no negativo. Para a 

formulação dessa parte da ficha, elegeram-se palavras-chaves para fazer a 

relação com o local ou tema fotografado. As palavras são interna, externa, 

estúdio, montagem, paisagem, retrato e natureza morta. Com base na 

análise do negativo, é usado um “X” no campo correspondente.  

Partindo dessa lógica foram selecionadas várias palavras-chave que 

representam especificamente o que pode ser visto em determinada 

paisagem, o que pode ser observado como objeto e vestimentas, e sobre as 

pessoas que podem aparecer no negativo (crianças, idoso, mulher, homem).  

Com o passar do uso das fichas foi notado que ainda havia falhas na 

para o preenchimento e por isso foram necessárias algumas mudanças, 

como por exemplo, o reconhecimento e a definição do plano de corte do 

enquadramento realizado pelo fotógrafo. Por exemplo, na primeira versão 

da ficha estava escrito “1/2 corpo”, deixando frágil a definição de outros 

enquadramentos. A partir dessa observação foram feitas algumas alterações 

e adicionadas outras, conforme mostra a ficha 3 (em uso). Para a tabela ficar 

sucinta, elaboramos as siglas P.G., P.A., P.M., P.M.C., P.P., P.S.P., P.D., P.G.P. 

que representam o enquadramento no assunto fotografado (tabela 1). 
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Ficha 2 – Primeira ficha utilizada para identificar  os seus descritores visuais no negativo. 

 
Fonte: elaborada pelas autoras e Cristiane Dalzoto. 
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Ficha 3 – Ficha reelabora e em uso para identificar  

os seus descritores visuais no negativo. 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras e Cristiane Dalzoto. 
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Tabela 1 – Explicação das siglas dos 

planos fotográficos observados nos negativos 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras e Cristiane Dalzoto. 

 

Considerações finais 
 

Esse texto objetiva mostrar que a catalogação proposta faz parte de 

um processo de ressignificação dos dados do Fundo Foto Bianchi. A sua 

formulação passa pela valorização dos descritores visuais e menos à 

temática do negativo. Os desdobramentos da aplicação e dos resultados são 

iniciais e factíveis de adaptações.  

Ainda deve-se citar que neste processo foi incluído um teste de uma 

ferramenta disponibilizada gratuitamente, denominada "Google Forms". O 

repasse dos dados da ficha 2 nesse formulário trouxe ao trabalho uma 

dinâmica que mostra possibilidades de recursos e processos mais 

simplificados e acessíveis, incluindo a busca e análise estatística.  

Por fim, entende-se que o presente artigo é uma forma de 

compartilhar os processos de pesquisas em desenvolvimento para a 

realização da catalogação com os negativos do Fundo Bianchi. Essa tarefa 

busca atingir a função principal de catalogar, potencializar a função 

documental e facilitar o acesso ao documento visual e sua biografia. Essas 

ações estão vinculadas a atividades extensionistas, tendo em vista que esse 

patrimônio material está salvaguardo na Casa da Memória Paraná e que sua 

disponibilização gratuita atinge vários setores da comunidade como, por 

exemplo, ensino, pesquisa, cultura, turismo, entre outros.  
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