
 
 

 
 

Um dos elementos fundamentais da constituição de um cidadão é a identidade cultural, ou seja, sua 

capacidade de sentir-se pertencente a um grupo que compartilha sentimentos, signos, tradições, enfim, 

compartilha sua história.  Podemos dizer que a revista Raízes, publicada pela Fundação Pró-Memória de 

São Caetano do Sul há cerca de 25 anos, promove este elo de pertencimento, contribuindo para este 

processo de identificação, pois permite que tenhamos contato com quadros de referência de nosso 

passado. 

Composta por várias seções que abordam aspectos diferenciados da história e da memória da cidade, a 

publicação conta com a coluna Memória Fotográfica, que tem seu foco na utilização de imagens para 

relatar acontecimentos de anos anteriores. Uma seleção de fotografias, acompanhadas de legendas ou 

textos-legendas, registram momentos importantes, e até mesmo mais singelos, da vida de moradores de 

São Caetano do Sul e de personalidades das áreas pública, política, social e cultural. A base de informações 

da seção é o acervo iconográfico do Centro de Documentação Histórica da Fundação Pró-Memória. 

A fotografia é um recurso importante para a reconstrução de uma época, é um meio de conhecimento e de 

informação, resgatando a memória de uma comunidade. As imagens nos permitem imaginar, relacionar 

fatos, levantar hipóteses sobre a memória dos homens, de um grupo, da paisagem urbana, de costumes e 

valores de um determinado tempo histórico. 

Usando como veículo a revista Raízes e, especialmente a seção Memória Fotográfica, a Fundação Pró-

Memória cumpre a função de comunicar, preservar e relatar, por meio de uma fotografia, ocasiões 

marcantes na vida de moradores e de pessoas que deixaram algum legado de trabalho na cidade.  

O projeto Raízes e Retratos foi criado visando ao enriquecimento e à ampliação da seção Memória 

Fotográfica, uma vez que mais histórias serão compartilhadas por meio de imagens. Teremos munícipes 

contribuindo diretamente, atuando como construtores de sua própria identidade, apropriando-se deste 

patrimônio cultural. Outro objetivo seria o incremento do acervo da instituição, já que os participantes 

terão a opção de fazer a doação da foto publicada. 

A ação pretende, ainda, incentivar a colaboração de moradores da cidade e atrair mais leitores para a 

revista. Raízes e Retratos torna-se indispensável por auxiliar e buscar novos leitores em meio a uma 

geração que busca informações nas frases curtas, leituras rápidas e em textos cada vez mais objetivos. O 

projeto faz esse enlace do passado e do presente sem precisar de textos extensos, mas que mantenham ali 

lembranças, subjetividade e muita história para contar de um jeito descontraído, pelo seu próprio 

protagonista. 

Condições de participação: 

- As fotos devem retratar exclusivamente o município de São Caetano do Sul e fatos transcorridos na 

localidade; 

- Podem ser inscritas fotos com qualquer tema, como registros familiares, de eventos político/sociais, 

arquitetônicos, religiosos, étnicos, de hábitos, costumes, aspectos culturais e turísticos; 

- Cada participante pode inscrever quantas imagens desejar, contudo, a Fundação Pró-Memória se reserva 

o direito de selecionar até 6 (seis) imagens por participante, sendo que elas poderão ser publicadas em 

edições diferentes da revista Raízes; 



 
 

 
 

- A fotografia poderá ser entregue em mídia digital (CD ou DVD) ou original em papel, na sede da Fundação 

Pró-Memória (Avenida Dr. Augusto de Toledo, 255, Bairro Santa Paula), acompanhada da ficha descritiva 

anexa preenchida; 

- As imagens entregues poderão ser coloridas ou em preto & branco, datadas até o ano de 1990; 

- A Fundação Pró-Memória terá o prazo de 30 (trinta) dias para responder ao participante, via email ou 

telefone, informando a aprovação ou não da publicação da imagem recebida; 

- A fotografia entregue original em papel, após aprovada, será digitalizada no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis e devolvida ao participante; 

- A fotografia em mídia digital (CD ou DVD) deverá ser entregue em arquivo em alta resolução (300 dpi). A 

Fundação Pró-Memória não se compromete a devolver a mídia no caso da fotografia não ser aprovada para 

publicação; 

- A equipe de edição da revista Raízes se reserva o direito de escolher o tamanho de impressão de cada 

foto, visando sempre a melhor resolução da imagem; 

-  Os participantes autorizam a Fundação Pró-Memória a usar as fotos em seu site, blog e/ou qualquer 

outro material de divulgação do projeto; 

- As fotos selecionadas poderão ser utilizadas em qualquer edição futura da revista Raízes, ficando a 

escolha a critério da equipe responsável pela publicação; 

-  Os participantes devem assinar uma declaração de autorização de uso da(s) foto(s) (anexa); 

- As fotos aprovadas para publicação na revista Raízes poderão fazer parte do acervo do Centro de 

Documentação Histórica (CDH) da Fundação Pró-Memória, desde que seja documentada a doação, via 

preenchimento de termo diretamente no CDH; 

- As fotos serão selecionadas pela equipe de edição da revista Raízes, sendo sua decisão soberana, 

seguindo os seguintes critérios de avaliação: 

- Qualidade informativa (identificação de pessoas, locais, datas e acontecimentos retratados); 

- Antiguidade da imagem; 

- Valor documental; 

- Qualidade fotográfica (fotografias em bom estado de conservação, sem rasuras ou rasgos); 

- Estética. 

- Não serão aceitas fotografias: 

- Alteradas eletronicamente, fotomontagens ou com retoques artísticos; 

- Captadas a partir de janeiro de 1991. 

 

 

 



 
 

 

FICHA DESCRITIVA 

DADOS DE QUEM ENTREGOU A FOTO:  

NOME  

TELEFONE  

EMAIL  

INFORMAÇÕES DA FOTOGRAFIA:  

ANO  

ENDEREÇO COMPLETO DE 
ONDE A FOTO FOI TIRADA 

 

 
DESCRIÇÃO DA FOTO 
(O QUE ESTAVA ACONTECENDO, QUEM 
APARECE NA IMAGEM...) 
 

 

AUTOR DA FOTO 
(PARA O DEVIDO CRÉDITO) 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Eu, ____________________________________________________________________________________,  

(nacionalidade), ___________________________ (estado civil), portador da Cédula de Identidade RG n°: 

_____________________________________________________________, inscrito no CPF/MF sob o n° 

______________________________________, residente na Rua __________________________________ 

__________________________________________________, n° _______, ___________________ (cidade), 

_______________________ (estado), 

AUTORIZO a publicação da foto por mim entregue para o Projeto Raízes e Retratos na revista Raízes. Também concordo com a sua 

publicação no site da Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul, em seu blog e/ou qualquer outro material de divulgação do 

projeto. A presente autorização é concedida a título gratuito. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso 

acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a de qualquer outro que apareça 

nesta fotografia, e assino a presente autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

São Caetano do Sul, ____ de _____________________ de 20____ 

______________________________________________________ 

Assinatura 

 
Aprovada (    ) 
 
Não aprovada (    ) Justificativa: ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
N° da edição de publicação: _____ 
Foto para doação: (    ) Sim 
   (    ) Não 
 
Responsável pelo recebimento: _____________________________________________________________ 


