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RESUMO 
O artigo analisa documentos fotoclubistas de orientação fotográfica nos Salões 
Internacionais do Foto Clube do Espírito Santo (FCES), agremiação fotoclubística com sede 
em Vitória, no estado do Espírito Santo. Propôs investigar a fase internacional dos Salões 
fotográficos, que ocorreu no período de 1958 a 1978, sob a promoção do fotoclube 
capixaba. Por meio do contato com o acervo do próprio FCES, buscou-se examinar 
documentos como atas, cartilhas, apostilas, boletins e imagens fotográficas originais, que 
orientavam as comissões julgadoras do evento no processo de seleção e exposição das 
fotografias. 
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ABSTRACT  
The article analyzes photoclub documents of photographic orientation in the International 
Salons of the Foto Clube do Espírito Santo (FCES), a photoclub association based in Vitória, 
Espírito Santo state. He proposed to investigate the international phase of the Photographic 
Salons, which took place from 1958 to 1978, under the promotion of the capixabas´s 
photoclub. Through the contact with the collection of the FCES itself, it was sought to 
examine documents such as minutes, booklets, handouts, newsletters and original 
photographic images, which guided the judging commissions of the event in the process of 
selection and exhibition of photographs.. 
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O Foto Clube do Espírito Santo (FCES) e a experiência internacional dos 
Salões Capixabas de Arte Fotográfica, 1958-1978 

Seguindo a propagação do movimento fotoclubista no Brasil, manteve-se ativo no 

Espírito Santo, do final dos anos 40 à década de 70, o Foto Clube local.1 Com 

caráter amador, a instituição tinha o intuito de promover o encontro, a discussão e a 

exposição de trabalhos fotográficos, propagando e incentivando a sua prática, 

detendo, em seu período de atuação, a fomentação do ensino da fotografia no 

Estado.  

Impulsionou a promoção de eventos e atividades diversas, totalizando um número 

de 45 cursos de iniciação à arte fotográfica ministrados em sua trajetória, além de 

vários concursos regionais e internos que incentivavam também o desenvolvimento 

de técnicas, processos e linguagens, e a realização de passeios, excursões e 

reuniões sociais. Além disso, o FCES, coletivamente, foi presente em várias mostras 

no país e no exterior, tendo muitos trabalhos aceitos e diversas premiações. Seus 

membros também atuaram em comissões julgadoras, assembleias, diretorias e vice-

presidências de outros órgãos, como a Confederação Brasileira de Fotografia e 

Cinema, da qual, ainda, foi um dos fundadores. Em 1968, esteve à frente da V 

Bienal de Arte Fotográfica Brasileira 2 , que ocorrendo nessa edição em Vitória, 

possibilitou o contato do público capixaba com grandes nomes da fotografia 

brasileira da época. 

Em seu segundo ano de existência, em 1947, a instituição inaugurava o seu I Salão 

Capixaba de Arte Fotográfica dos 26 que iria realizar ao longo dos anos. Até 1978, 

data de sua última edição, o FCES empenhou-se na promoção dos Salões3, os 

quais também contribuíram na afirmação da instituição no cenário fotoclubista, além 

de movimentar a cena artística-cultural do Estado e permitir, com todo o intercâmbio, 

o desenvolvimento dos fotógrafos da instituição. 

Dentro do contexto fotoclubístico mundial, os salões fotográficos promovidos pelos 

FCES possuem conteúdo atribuidor de valor e legitimidade à fotografia, a partir da 

situação de seleção e exposição. De tal modo, a verificação do “valor de exibição” 

pode ser realizada em ampla constatação dos modelos e valores instituídos pela 

instituição. 



 

 
FEHELBERG, Ana. Documentos fotoclubistas de orientação fotográfica nos Salões Internacionais do Foto Clube do 
Espírito Santo, 1958-1978, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, 
Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. 
p.3718-3732. 

3720 

As comissões julgadoras dos Salões capixabas 

Entre as funções delegadas ao fotoclube para o acontecimento do Salão de Arte 

Fotográfica, o processo de seleção das fotografias para participação na mostra 

constituía um dos pilares do evento. A Comissão Julgadora ou Comissão de Seleção 

do Salão Capixaba de Arte Fotográfica era composta por cinco membros e em 

algumas ocasiões estavam envolvidos, ainda, membros suplentes.4 A eleição da 

Comissão, feita por meio de assembleia, considerava, para a composição do corpo 

examinador, características como o conhecimento fotográfico, a sensibilidade 

artística e o senso crítico na seleção.  

O processo de seleção das fotografias para o Salão, tarefa dessa comissão 

julgadora nomeada com essa finalidade, consistia em votação de aceite ou recusa 

dos trabalhos, não cabendo a concessão de notas avaliativas. Das obras recebidas, 

essa comissão somente sabia seu título e a instituição à qual o concorrente 

pertencia, a fim de que o júri fosse isentado de influências externas na averiguação. 

Então era feita a triagem, sendo que as fotografias deveriam ter aceitação mínima, 

de três dos cinco jurados, para entrar no Salão. Aquelas que eram aceitas por 

decisão unânime da comissão seriam, então, separadas para concorrer à seleção de 

premiação: três colocações em cada categoria (Branco e Preto, Cor Ampliações e 

Cor Diapositivos) e as menções honrosas, quando cabiam. 

No período de 1958 a 1978 do evento, quando o Salão capixaba compete ao nível 

internacional, averígua-se um total de quatorze pessoas que compôs o corpo do júri 

dos Salões, estando na qualidade de membro efetivo ou ainda na de membro 

suplente. É percebido que as Comissões, de maneira geral, não se renovaram na 

trajetória das edições, permanecendo essencialmente os mesmos integrantes nos 

júris, são eles: Manoel Martins Rodrigues, José de Almeida Rebouças, Pedro 

Fonseca, Roberto Vianna Rodriguez, Isauro Rodrigues, Nilton Pimenta, Érico 

Hauschild, Francisco Quintas Jr., Magid Saade, Ugo Eugênio Musso, Paulo Bonino, 

Alvino Gatti, Luiz Guilherme Souza Moreira e Antônio José. 

Era comum que a composição dos júris fotoclubistas integrasse pessoas de outros 

fotoclubes, a fim de garantir a convivência de visões diferenciadas na seleção das 

fotografias do Salão e possibilitar, também, um maior intercâmbio entre os 
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fotoclubes e fotoclubistas (FERNANDES, 2010, p. 215). Isso, no entanto, não ocorre 

na experiência dos Salões capixabas. Em todas as edições tratadas, a formação da 

Comissão Julgadora do Salão reuniu somente membros do FCES. Era recorrente no 

corpo do júri do Salão capixaba a integração de membros da diretoria do FCES, 

sendo evidente em todas as edições do evento a presença desses integrantes. É 

possível perceber, de toda forma, que fizeram parte da Comissão os membros mais 

ativos do fotoclube capixaba, aqueles que tiveram atividade prolongada dentro do 

clube e também apresentaram grande número de trabalhos publicados em mostras 

nacionais e internacionais. Ainda, é constatado que o júri era formado, em sua 

minoria, por sócios fundadores5 do FCES, prevalecendo na composição os sócios 

contribuintes e, em alguns casos, sócios nomeados eméritos. 

Diagnosticar o perfil, o pensamento, o discurso, as intenções e os critérios das 

dezesseis Comissões Julgadoras 6  que atuaram nas edições internacionais dos 

Salões capixabas, requer rever documentos textuais e visuais que apontem 

características e revelem indícios da postura artística desse grupo. Para tal, 

conhecer os principais personagens da seleção das imagens do evento, a partir da 

relação que tinham com a fotografia, mesmo sua produção fotográfica, bem como a 

atuação particular desses membros dentro do fotoclube também se faz necessário 

para composição desse perfil. 

Ainda que fosse recomendado ao júri que se abstraísse de suas inclinações 

fotográficas, a fim de que o resultado do salão fosse mais justo com a isenção do 

gosto pessoal do membro, Eduardo Salvatore defende em “Considerações sobre o 

Momento Fotográfico” (1951), que os júris deveriam permitir que: 

(...) deixa-se ao amador inteira liberdade para manifestar e 
desenvolver as próprias tendências e na apreciação de seus 
trabalhos, os júris não os analisam segundo o que êles próprios, 
julgadores, fariam deante do mesmo assunto, mas procuram 
compreender a intenção do autor e se atingiu o fim a que se propoz e 
se não, porque não o logrou. (SALVATORE, 1951) 

Salvatore, no entanto, reconhece o quão difícil é o trabalho de julgamento, apesar de 

criticar alguns julgadores que recusam provas fotográficas por não gostarem ou não 

compreenderem certas tendências. Complementa a fala dizendo que: 
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(...) o juiz cônscio dos seus deveres e de sua responsabilidade deve 
esforçar-se para analisar o trabalho alheio insento de qualquer 
influência de seu gôsto pessoal. Para isto é preciso um longo treino, 
além de uma cultura artística e conhecimentos humanísticos gerais 
bem mais amplos do que os especificamente fotográficos. (Ibid) 

Além disso, o papel desempenhado pelo júri é ainda mais importante, pois, no 

contexto fotoclubístico, a Comissão Julgadora dos Salões, o evento de maior 

expressão que um fotoclube promovia, toma lugar em legitimar as imagens 

fotográficas enquanto arte. Assim, averiguar os critérios do processo de seleção e 

premiação do Salão compreende traçar as possíveis tendências fotográficas do 

FCES e sua adequação ao movimento fotoclubista. 

Dentre os citados membros dos júris, os principais representantes recorrentes nos 

Salões foram: José de Almeida Rebouças, Francisco Quintas Júnior, Nilton Pimenta, 

Érico Hauschild, Isauro Rodrigues e Magid Saade, sendo os três últimos sócios 

fundadores do fotoclube capixaba. Os membros das Comissões Julgadoras mais 

recorrentes nos Salões capixabas foram atuantes diante do fotoclubismo e, ainda, 

ativos nas atividades do FCES.7  

Apresentada a composição das comissões, suas particularidades, identificados os 

membros mais representantes das Comissões é preciso conhecer, ainda, como se 

davam os critérios de avaliação da fotografia artística para a seleção das imagens 

nos Salões. Para tanto, faz-se necessário recorrer aos documentos que dão 

sustentação para a questão e tragam indícios que possam revelar os discernimentos 

de julgamento desse grupo. 

Documentos fotoclubistas de orientação fotográfica 

Nos encontros rotineiros dos integrantes do FCES, o grupo, em geral, discutia 

assuntos relacionados à fotografia, como artigos contidos em boletins ou revistas, ou 

revelava fotos no pequeno laboratório improvisado que mantinham na sede. A 

presença desse tipo de material bibliográfico foi preponderante na contribuição da 

formação das concepções artísticas dos fotoclubistas e, era comum até, que muitos 

fotoclubes escrevessem seus próprios boletins e disseminassem os ideiais do 

fotoclubismo aos demais que acessavam a publicação. A experimentação visual do 

suporte fotográfico pelos fotógrafos europeus como Man Ray e Moholy-Nagy, além 
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da exploração dos recursos técnicos da fotografia pelos americanos da Straight 

Photography, chegavam ao Brasil, em especial à São Paulo, através de livros 

desses fotógrafos e por revistas de fotografias (LENZINI, 2008, p. 31-32). 

O Foto Cine Clube Bandeirante (FCCB), teve grande importância no contexto 

brasileiro e que, certamente, influenciou também os parâmetros do fotoclube 

capixaba, especialmente, com a publicação de seus boletins, o FCCB-Boletim, que 

foi produzido a partir de 1946, ou seja, no mesmo ano em que o FCES é fundado. 

Sobre a publicação, Lenzini demarca que fomentava a circulação de ideias sobre a 

fotografia artística entre os fotoclubes e, neste sentido: 

(...) considera-se a organização, a recepção, a circulação e a 
linguagem empregada no FCCB-Boletim, constituintes de um canal de 
comunicação e informação entre o movimento fotoclubista e os 
amadores interessados em uma prática fotográfica de conotação 
artística. (...) A repercussão do periódico abrangia o circuito nacional e 
internacional, sendo que sua recepção era favorecida pela posição 
que o Clube ocupava como intermediário entre as ideias e produções 
fotográficas das sociedades de fotografia. (LENZINI, 2008, p. 33)  

Com isso, pode-se concluir que havia uma trama que funcionava como condutora da 

prática artística fotoclubista, ao que se podem incluir os catálogos, enquanto espaço 

de apresentação e legitimação da produção fotográfica, as premiações e exposições 

em salões nacionais e internacionais de fotografia, e as discussões teóricas 

disseminadas por meio de artigos veiculados nos boletins.  

Alguns artigos publicados nos FCCB-Boletim trazem indícios das concepções 

teóricas que estava sendo disseminado aos fotoclubistas. No artigo adaptado 8 

assinado por Stanton Loeber, “Como fazer uma fotografia para Salão” (LOEBER, 

1949, p.6-8 e 13), o autor descreve modos de se produzir fotografias para serem 

aceitas nos salões. Stanton indaga “Porque a fotografia foi apreciada?”, “Afinal, 

porque foi ela aceita no salão?” e procede dando meios, como cortes no negativo, 

apresentando noções de composições, uso de lentes, e cuidados na ampliação da 

fotografia, e conclui a “receita” dizendo: “Parece-me ver o leitor dizendo „Ah!‟”, ao 

constatar como é fácil fazer uma fotografia de salão.  

Em “O que vem a ser uma bôa fotografia? Breves considerações para o novato” 

(FANSTONE, 1948, p. 6-7), de R. M. Fanstone, é sugerido, ao final do artigo, que o 
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fotógrafo faça o teste de qualidade de sua fotografia colocando-a para participar de 

um salão fotográfico e aguardar se será aceita ou não pelo júri de seleção. 

Complementa dizendo que “acontece hoje em dia, que muitas fotografias boas 

deixam de ser aceitas, porque existem também, para serem selecionadas, um 

volume excepcional de boas fotografias.” (LENZINI, 2008, p. 14) A fala do autor 

denota a intensa movimentação e dedicação que o salão fotográfico gerava entre os 

fotógrafos, mas, também, sugere o Salão como espaço de legitimação da fotografia 

artística, no caso, para R. M. Fanstone, apresentada em seu texto como “boa”.  

No artigo de Eduardo Salvatore “À margem do VI Salão” (SALVATORE, 1947), 

evidencia-se, através dos comentários do autor, a análise de algumas fotografias 

segundo as regras composicionais e o uso de vertentes fotográficas para definir e 

qualificar a obra como artística. Percebe-se, logo, a atuação do FCCB-Boletim 

enquanto orientador de crítica das concepções e dos referenciais trabalhados nos 

Salões de fotografia. (LENZINI, 2008, p. 69) 

Compreendendo o panorama do circuito fotoclubístico em seus preceitos 

fotográficos e modos de agir, cabe apontar, ainda, como a Comissão Julgadora dos 

Salões Capixabas de Arte Fotográfica se pautaria para definir e, logo, qualificar as 

fotografias artísticas. Neste sentido, alguns documentos que fazem parte do acervo 

do próprio FCES podem servir para orientar os critérios utilizados pelas Comissões 

na seleção das fotografias dos Salões.  

Segundo informações retiradas da apostila elaborada pelo FCES para os seus 

Cursos de Iniciação à Arte Fotográfica, consta que, na análise das obras, os 

avaliadores deveriam se respaldar nos critérios existentes no “Boletim de 

Julgamento” do Foto Cine Clube Bandeirante (FCCB), em que temos: Visão ou 

Concepção; Interpretação e Tratamento; Composição e Técnica de Laboratório.  

O item de Visão ou Concepção refere-se à escolha do assunto: originalidade do 

tema ou da sua apresentação, criação, tendo como pontos negativos: banalidade, 

imitação, confusão, reprodução. Em Interpretação e Tratamento é observado se a 

imagem gerada é adequada ou não ao tema. Analisa-se se existe naturalidade ou 

artificialismo, interesse amplo, geral, ou restrito, limitado e de caráter pessoal, ou 
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ainda se trata-se apenas de simples documentação. Também é questionada a 

escolha adequada ou não do processo utilizado.  

Em Composição, observa-se se existe um arranjo harmonioso dos elementos que 

formam e integram o quadro: linhas, massas, tons, luzes e sombras, bem como 

ângulos de tomada, perspectiva, utilização do campo focal, corte e enquadramento. 

Também se leva em consideração se a imagem possui equilíbrio e harmonia das 

cores (nas fotos ou dispositivos em cores). Finalmente, em Técnica de Laboratório, o 

foco está sobre a boa ou má execução técnica do processo utilizado. É dada 

atenção à qualidade da cópia ou ampliação, bem como definição, textura, o 

acabamento e apresentação.  

Note-se que a maioria desses critérios remete ao universo pictórico e termos como 

número de ouro ou pontos áureos, composição equilibrada, harmonia de formas e 

tons eram corriqueiros tanto na produção quanto na análise de imagens feitas pelos 

fotoclubistas. 

A avaliação de fotografias segundo esses critérios era usada no interior dos 

fotoclubes e, ainda, e esses parâmetros serviam de apoio nos julgamentos dos 

salões de fotografia. Isso aponta para um alinhamento do FCES, não só às questões 

administrativas do FCCB, mas às produções fotográficas de seus integrantes e, 

logo, às ponderações nas avaliações das fotografias em salões. 

Na publicação local, a revista Vida Capichaba, de 1949, um dos membros sócios do 

FCES deixa vestígios do que se entendia enquanto arte fotográfica no interior do 

fotoclube. Assim, José do Patrocínio Machado diz que: 

Tal como aquele que realiza a sua obra recorrendo a tintas, pincéis e 
telas, o indivíduo que se mune de uma máquina fotográfica e fixa 
através de ângulos pessoais, aspectos, coisas, pessoas, animais, ou 
quaisquer outros objetivos, numa corporificação de sentimento belo, 
apresentando em seu trabalho um complexo de imagens capazes de 
serem compreendidas pelo público e capazes de transmitirem esse 
sentimento de belo, estará fazendo arte fotográfica. (Apud LOPES, 
2004, p. 114) 

Nas palavras do associado, é clara a relação com o pictórico, deixando a marca de 

que as “fotografias artísticas” deveriam transmitir o “sentimento de belo”. Nesta 
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direção, a ideia do belo e da produção da fotografia por meio da criação e da 

transmissão de uma mensagem, é denotado no artigo de Jacob Polacow, “Arte 

fotográfica em seus aspectos locais” (POLACOW, 1949, p. 6-9), da mesma época da 

fala de José do Patrocínio. Polacow trata logo nas primeiras linhas do artigo, a 

fotografia como sendo a “caçula das artes plásticas” e que desperta interesse do 

grande público por apresentar uma “linguagem familiar e acessível”. E complementa 

dizendo que o fotógrafo artistas agiria para “transmitir, aos outros, os seus estados 

emocionais, utilizando-se da modalidade artística a que o levou o seu pendor 

vocacional”. Conclui a fala dizendo que ao fotógrafo cabe “à sua força de criar e 

interpretar, tanto quanto lhe é indispensável „transmitir a mensagem‟, ou seja, 

descrever ou cantar em linguagem estética, o „belo‟ que o cerca, que o inspira e o 

traz em permanente estado de inquietação e vibração.” 

Tais regras que sugerem o apreço dos conceitos de “belo”, do “bom” e do 

“verdadeiro” na fotografia artística, persistiram por extenso período no interior do 

FCES. Ainda que a fotografia “moderna” estivesse sendo difundida nos canais 

fotoclubistas, sobretudo nas relações construídas com o FCCB, pode-se verificar 

pela apostila de Composição, de 1983, redigida por Magid Saade, que ainda 

permanecem as “sugestões”:  

Qualquer que seja o formato da foto, para melhor enquadramento do 
assunto, segue-se a “lei dos terços”. [...] Não se deve situar o principal 
assunto no centro geométrico do quadro. De modo geral, colocar a 
linha do horizonte nas proximidades da primeira das linhas dos terços 
ou da segunda, jamais na linha divisória da metade. [...] Em retratos 
(portraits) o principal ponto de atração são os olhos que devem ser 
situados nas proximidades das interseções acima. [...] Além das 
linhas, as luzes e sombras devem ser balanceadas. Nas fotos 
coloridas devemos também considerar a harmonia das cores.9 

No mesmo caminho, o artigo de Aldo A. de Souza e Lima, “Composição” (LIMA, 

1950), publicado ao longo de cinco edições do FCCB-Boletim, conduz-se a esmiuçar 

as regras de composição que iriam desde os elementos de linhas, massas, ritmo, 

até contraste e formas. Sugeriu, o autor, que o artigo fosse encarado como um 

material de apoio na interpretação das fotografias e não, necessariamente, como 

regras infringíveis. 
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Em nota divulgada no jornal local, A Gazeta, de fevereiro de 1974, a respeito do 

“Curso de Iniciação à Arte Fotográfica” oferecida pelo FCES, encontram-se dados 

que revelam os princípios básicos fotográficos: 

E o que notamos é uma preocupação cada dia mais crescente do 
aprimoramento de artifícios, o que vem afirmar que a técnica é 
artística. Por isso, é importante que o fotógrafo tenha uma boa noção 
de autocrítica e que, ao fotografar ou revelar, suas noções de análise 
de fotografia estejam presentes. 

Como fotografar  

Para as fotografias convencionais o presidente do Foto Clube ensina 
os princípios básicos fotográficos: “É necessário que o fotógrafo dê as 
costas para a fonte de luz de modo que a máquina receba o foco de 
maneira perpendicular, o que vai fornecer um maior relevo à 
fotografia. Se a luz incidir frontalmente, as formas se apresentarão 
achatadas. Quanto ao fundo da fotografia, este deve ser o mais 
simples possível, de maneira a não esconder o objeto principal, o que 
provocaria uma falta de expressão à foto. A mensagem seria 
deturpada e haveria perda do valor de composição.”. 10 

Em outra apostila do acervo do FCES, do Curso de Iniciação Fotográfica do FCES, a 

postura artística defendida no interior do fotoclube é evidenciada por meio de treze 

regras de destaque do “Manual do bom fotógrafo”, redigido pelo FCES:  

1. Não se deixe impressionar pelo colorido. Os valores serão 
registrados em preto e branco. 

2. Não se deve situar o principal assunto no centro geométrico do 
quadro. 

3. De modo geral, não se deve colocar a linha do horizonte no centro 
do quadro. 

4. A fotografia vertical nos dá sentido de altura, força, dignidade 
enquanto a horizontal, repouso. 

5. As linhas dominantes devem ser compensadas com linhas 
secundárias em direção aposta para evitar monotonia ou 
instabilidade. 

6. Além das linhas devem ser também balanceadas as luzes e 
sombras. 

7. As partes principais as fotos são: objeto (sujeito) principal, primeiro 
plano e fundo. 

8. O assunto deve ser único. 
9. Se o assunto estiver distante, enriqueça o primeiro plano com 

elementos de interesse (rochas, folhas, cadeira, etc.) 
10. Se mais de 1/3 da área for céu, deve ser lavada - use nuvens. 
11. A posição das figuras e objetos é importante. Se a pessoa estiver 

olhando para um lado, deixe mais espaço em frente dela. 
12. Para uma figura parecer alta, coloque-a no alto. Para torna-la 

baixa, ao contrário, deve ficar embaixo. 
13. Não coloque uma figura sem espaço em volta, a não ser para dar 

a impressão de peso ou tamanho.11 
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Apesar da apostila da qual se extraiu essas regras não conter data, sabe-se pelo 

próprio Magid Saade, que elas ainda eram consideradas válidas e continuavam a 

integrar os manuais dos cursos de iniciação fotográfica promovidos pelo FCES, 

mesmo no final da década de 70, ou seja, muito depois da experiência moderna já 

permear a sua produção. Ainda, percebe-se nessas regras que certos paradigmas 

característicos da estética acadêmica permaneciam orientando a produção 

fotoclubista capixaba. Mesmo que tais regras pudessem ser quebradas, como 

consta na observação da própria apostila, o que acontecia, de fato, era uma 

resistência nessa quebra.  

A respeito dos julgamentos das imagens fotográficas realizados pelos membros das 

comissões de seleção dos fotoclubes, vale aqui também citar uma espécie de 

“cartilha” acerca da postura desejável para aqueles incumbidos de proceder à 

seleção, encontrada também no acervo do FCES. 

Trata-se de uma página solta (página 33) de revista especializada em fotografia ou 

boletim datada de abril-junho/1973, na qual consta um artigo assinado por 

Segismundo, retirado do Boletim da Agrupación Fotográfica San Juan Bautista, da 

Argentina, cujo título é: Você quer ser um bom julgador? Eis aqui um possível 

decálogo. 
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Documento: Você quer ser um bom julgador? Eis aqui um possível decálogo, Boletim da Agrupación 

Fotográfica San Juan Bautista, Argentina, 1973. 

 

O texto traz uma “postura” geral que trata da conduta desejável para qualquer 

membro de comissão de seleção, ainda que não aponte critérios específicos ou 

diretamente relacionados com as imagens fotográficas. Revela, contudo a 

importância e a seriedade com que tais julgamentos aconteciam e a paridade e 

confluência das posturas fotoclubísticas em nível mundial. 

O FCES, como instituição enunciadora da fotografia enquanto arte no contexto 

apresentado, situa-se dentro do circuito social da fotografia em seu processo de 

produção, circulação e consumo de imagens fotográficas.  

Além dos documentos criados pelos fotoclubes, como os boletins, as cartilhas e 

mesmo os depoimentos de integrantes, acrescentam-se os catálogos dos salões 

fotográficos na composição do entendimento da prática do FCES. 
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Exemplos de capas dos Salão capixabas.  
FONTE: Catálogos dos Salões Capixabas de Arte Fotográfica dos anos de 1951, 1957 e 1965. 

Acervo do FCES. Reprodução digital do catálogo pela autora. 

 
 

A análise dos catálogos dos Salões se traduz em dados significantes quanto a 

posição criteriosa de sua comissão. Além disso, a legitimidade é também confirmada 

pela produção do catálogo que irá, então, assegurar a memória, a posteridade da 

obra. Seria ainda o catálogo o detentor do vestígio de uma obra ou a memória de 

uma exposição. 

A cada edição, a partir de 1951 – ainda em nível estadual -, foram confeccionados 

catálogos, que traziam informações primeiras como os nomes dos integrantes da 

Diretoria do FCES, os membros da Comissão Julgadora e um quadro estatístico 

com a quantidade de concorrentes e trabalhos inscritos e admitidos. Também se 

encontram publicadas propagandas, importante elemento, pois financiavam a 

confecção do documento. Além disso, era detalhada a relação dos trabalhos aceitos 

no evento, com dados como o nome do autor, da obra e da agremiação, e seu país 

e estado. As fotografias premiadas e outras de destaque estampavam algumas 

páginas do catálogo, sobretudo, as da categoria Preto e Branco. 

Apontar a correspondência dos critérios divulgados nos documentos tratados com as 

fotografias premiadas nos Salões internacionais capixabas possibilitará assinalar se 

ocorre a adesão aos parâmetros divulgados nos artigos da época, que apontavam 

para definições como “novos” e “modernos”, nas fotografias selecionadas, o que 
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seria posto como uma atualização fotográfica. Isso permitirá que se faça a leitura do 

alinhamento do FCES, enquanto promotor do evento, e dos Salões, como atividade 

que poria em evidência os preceitos de seu promotor, aos critérios de julgamento 

estabelecidos pelo fotoclubismo. 

 
 
 
Notas 

                                                 
1
A fundação do Foto Clube do Espírito Santo foi concretizada em 23 de maio de 1946. Para a estruturação do 

clube, foi enviada, em 31 de maio de 1946, uma carta ao Foto Cine Clube Bandeirante (FCCB), de São Paulo, 
anunciando a fundação do FCES e também solicitando seu modelo de estatuto. Com isso, somente em 19 de 
outubro seria ratificado, em Assembleia Geral, o Estatuto do Foto Clube do Espírito Santo, então baseado nos 
moldes paulistas. 
2
 A cada edição um fotoclube brasileiro sediava o evento. No ano de 1968, o FCES, pela reconhecida atuação, 

comporta a 5ª edição. O local de exposição foi o saguão do prédio da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), no 
centro de Vitória. 
3
 As três primeiras edições – dos anos de 1947, 1949 e 1950 – foram de nível estadual, assim participando, 

basicamente, os integrantes do próprio Fotoclube. No IV Salão (1951), se inauguraria não só a expansão do 
evento ao nível nacional, mas a edição dos respectivos catálogos do evento, que desde então, documentariam 
cada edição. A partir do ano de 1958, na 11ª realização, os Salões que aconteceram anualmente e foram 
ampliados ao nível internacional. 
4
 Somente o Salão XXII, ocorrido em 1969, contou com quatro membros no júri – José de Almeida Rebouças 

(Presidente de Honra do FCES à época), Luiz Guilherme Souza Moreira, Magid Saade (EFIAP) (Presidente do 
FCES à época) e Nilton Pimenta (Vice-Presidente do FCES à época) –, além do membro suplente da Comissão, 
Pedro Fonseca. Todas as demais edições internacionais do Salão estavam compostas por cinco membros 
efetivos. 
5
 Verificam-se cinco nomes que congregam o grupo dos sócios fundadores na ocasião das comissões do Salão. 

São eles: Manoel Martins Rodrigues, Pedro Fonseca, Isauro Rodrigues, Érico Hauschild e Magid Saade. Dos 
mais atuantes nas comissões, dentre os fundadores do fotoclube, é destaque Magid Saade, Érico Hauschild e 
Isauro Rodrigues.  
6
 Ver detalhes das comissões julgadoras em: BRAGA, Ana. Os salões internacionais de arte fotográfica 

promovidos pelo Foto Clube do Espírito Santo (1958-1978) 2014. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-
Graduação em Artes, Universidade Federal do Espírito Santo, 2014, p. 223-226. 
7
 Ver detalhes das comissões julgadoras em: BRAGA, 2014, p. 151-176. 

8
 A partir do ano de 1948, o FCCB-Boletim passa a publicar artigos traduzidos e adaptados de revistas 

internacionais, o que inauguraria um meio de atualizar os padrões fotográficos através da teorização e da crítica 
interna. 
9
 Informações extraídas da apostila de “Composição” redigida por Magid Saade, Acervo do FCES, 1984, p. 03 e 

04. 
10

 Ver detalhes em: Autor desconhecido, “FOTO CLUBE REALIZA CURSO DE INICIAÇÃO“ A Gazeta, Vitória, 06 
de Fevereiro de 1974, página 6. 
11

 Regras extraídas da apostila do Curso de Iniciação Fotográfica promovido pelo FCES, Acervo do fotoclube, 
sem datação, p. 08. 
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