Catálogo seletivo de fotografias da Serra (ES) está on-line
Selective catalog of photographs of Serra (ES) is online
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Resumo: notícia sobre o lançamento do e-book Patrimônio fotográfico: catálogo seletivo de
fotografias da cidade da Serra e disponibilização on-line de seu conteúdo.
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Abstract: notice about the release of the e-book Photographic heritage: selective catalog of
photographs of Serra City and the online access to its content.
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Recentemente foi lançado o catálogo fotográfico Patrimônio fotográfico: catálogo
seletivo de fotografias da Serra (Malverdes & Furlani, 2017), em formato e-book,
realizado com patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura Chico Prego. A pesquisa
apresenta as imagens disponíveis em acervos públicos e privados que compõem as
memórias fotográficas da cidade.
O coordenador do projeto, professor André Malverdes, da Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES), explicou a importância do trabalho:
Nos acervos públicos do Espírito Santo existem fundos e coleções
de fotografias que compõem o patrimônio fotográfico capixaba e
uma parte significativa se refere ao município da Serra, com
imagens do século XX. Muitas vezes o cidadão serrano não tem
acesso, às vezes por desconhecimento, outras vezes pelo fato de o
acesso aos documentos fotográficos somente ser possível in loco.
Optamos por uma visão abrangente da descrição arquivística e
elaboramos um catálogo seletivo digital das imagens fotográficas
referentes ao município, ampliando o acesso a tais documentos.

Foram coletadas informações nos acervos do Arquivo Público do Estado do Espírito
Santo, do Arquivo Público do Município de Vitória, da Biblioteca Pública do Espírito
Santo, da Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo (coleções
especiais), da Biblioteca Nacional, do Centro de Documentação da Arquidiocese de
Vitória, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Superintendência
do Espírito Santo), do Instituto Jones dos Santos Neves, além do acervo pessoal do
folclorista capixaba Guilherme dos Santos Neves.
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Figura 1: Puxada de mastro na Serra (ES), 1949.

Fonte: Patrimônio Fotográfico da Serra (2017).

Entre os benefícios proporcionados pelo projeto pode ser destacada a possibilidade
de mais pesquisas — ampliando a produção acadêmica sobre o período e temáticas
relacionadas ao acervo fotográfico do município — e mais projetos culturais sobre o
tema, através do uso da documentação em questão. O catálogo representa maior
oferta de aporte documental aos pesquisadores, professores, artistas e interessados
em temáticas como: história da Serra, história política e administrativa, cotidiano
urbano, história da fotografia. Permite, ainda, a ampliação e divulgação dos referidos
acervos, das instituições custodiadoras e da história política e cultural da Serra.
Maiores informações sobre o projeto, bem como acesso às fotografias, podem ser
obtidas no blog, disponível em http://patrimoniofotograficodaserra.blogspot.com/ .
O Catálogo seletivo pode ser baixado diretamente de http://gpaf.info/GPAF/patrfot
serra17.pdf
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