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R E S U M O  

 

A pesquisa Clube da Objetiva (1970-1989): Um fotoclube no central do Brasil 

é resultado da recuperação da história do fotoclube de Goiânia, o Clube da 

Objetiva, nas décadas de 70 e 80, se constituindo em parte do percurso fotográfico 

do Estado de Goiás. Para isso, buscou-se a compreensão deste fotoclube 

enquanto instituição, órgão seletor e produtor de imagens, percebendo em que 

medida o mesmo incorpora as práticas do movimento fotoclubista, inclusive as 

relações entre fotografia e arte desenvolvidas no seu interior. Este entendimento foi 

feito através do cruzamento de documentos textuais, orais e visuais, como recortes 

de revistas, jornais e boletins informativos recebidos de outros fotoclubes e que 

fazem parte do acervo do Clube da Objetiva, além de conversas com alguns de 

seus integrantes. Com isso, a literatura produzida no interior do fotoclubismo se 

constituiu em uma das fontes geradoras do conhecimento, do modo de pensar e 

conceber a fotografia neste movimento.  Essa concepção se dá, também, pela 

apresentação visual, percebida pelo conjunto de imagens de alguns integrantes do 

Clube da Objetiva, aceitas e ou premiadas em salões de arte fotográfica. A 

constatação disso se deu por meio de uma proposta de leitura desse conjunto 

imagético. Com o desenvolvimento desta pesquisa, através dos passos descritos, 

percebeu-se que o Clube da Objetiva fez parte do cenário cultural da cidade de 

Goiânia, mas também esteve alinhado aos princípios do movimento fotoclubista, o 

que proporcionou uma posição de representação do mesmo, na área da fotografia, 

em nível nacional. 

 

Palavras-chave : Fotografia, Fotoclubismo, Clube da Objetiva, Goiânia, Século XX.  
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A B S T R A C T 

 

The research Clube da Objetiva (1970-1989): Um fotoclube no central do 

Brasil is the result of restoring Goiânia’s photo-club history in the seventies and 

eighties, “Clube da Objetiva”, which constituted part of the pathway of photography 

in the state of Goiás (Goiânia, the capital of Goiás). For this, an understanding of 

this photo-club as an institution, selector and producer of images, was sought; 

observing the amount of practices of the photo-club movement that were 

incorporated, and also the relationship developed within the club between 

photography and art. This understanding was achieved though comparisons of oral, 

written and visual documents received from other clubs, which were part of the 

photo-club collection, such as cutouts from magazines, newspapers, information 

bulletins, as well as conversations with some club members. The literature 

produced within the photo-club movement consists in one of the generating sources 

of knowledge, ways of thinking and conceiving photography. This conception also 

happened through the visual presentation provided by the collection of images from 

some of the club members, which were either accepted or awarded in photography 

art exhibits; such observation was a result of the proposal for interpreting this 

imagery. With the development of this research, through the steps mentioned, came 

the realization that the photo-club, “Clube da Objetiva”, not only took part in the 

city’s cultural scene, but was also aligned with the principles of the photo-club 

movement, what permitted a representative position in the photography field of the 

country. 

 

 

Palavras-chave : Photography, photo-club movement, Clube da Objetiva, Goiânia, 

20th century. 
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INT R O D U Ç Ã O 
 

 A memória falha. A câmera registra.
1  

 

Não só as fotografias registradas pelas câmeras como também catálogos de 

exposições e de salões, cartas manuscritas e datilografadas serviram para guardar 

um pouco da memória do fotoclube de Goiânia, o Clube da Objetiva. O resgate 

desta memória é um dos grandes impulsionadores desta pesquisa. 

Quando iniciada a pesquisa, em março de 2004, estes materiais, que 

compõem o acervo do Clube da Objetiva, não tinham ainda sido explorados e se 

encontravam desorganizados em uma sala na Universidade Católica de Goiás. 

Depois do primeiro contato, eles foram organizados pela própria pesquisadora, 

para o entendimento das práticas institucionais e fotográficas deste fotoclube. 

 À medida em que esses documentos eram vistos e revistos, percebeu-se a 

impossibilidade de responder a todas as perguntas, especialmente aquelas 

referentes à relação dos integrantes com o fotoclube. Fez-se necessário o contato 

com alguns deles para conversas sobre suas vivências no Clube da Objetiva. 

Soma-se à memória dos documentos uma coletividade de memórias. O 

termo “memória coletiva” é válido uma vez que a construção da memória individual 

de cada integrante se dá em um ambiente coletivo, logo em contato com a memória 

do outro. Para Maurice Halbwachs (2004, p. 32), a memória coletiva tira sua força e 

sua duração do fato de ter suporte um conjunto de homens, não obstante serem 

indivíduos que se lembram enquanto membros de um grupo. Nestas lembranças 

comuns, que se apóiam uma sobre a outra, não são as mesmas que aparecerão 

com mais intensidade para cada um deles. 

Isso ocorre porque cada memória individual é um ponto de vista sobre a 

memória coletiva, mudando conforme o lugar que ali se ocupa, segundo as 

relações que cada um mantém com outros meios. Logo, as memórias individuais 

dos integrantes do CO sofrem interferência do coletivo, mas que pode ser contada 

de maneira diferente. 

Com isso, documentos textuais, visuais e orais se entrelaçam para a 

formação da memória do fotoclube de Goiânia. Esses documentos acabaram 

                                                 
1 Título de matéria de jornal, que trata da exposição “Câmera na mão III” do Clube da Objetiva, em 
comemoração ao dia internacional da fotografia em 1988 (não há referência ao nome do jornal nem 
à data de veiculação). 
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dando o tom da narrativa da pesquisa, na medida em que possibilitaram o 

descobrimento do fotoclube enquanto instituição e órgão espectador e produtor de 

imagens. 

No Capítulo 1 o foco é o entendimento do Clube da Objetiva enquanto 

instituição, ligada a um movimento de níveis internacional e nacional. Inicialmente é 

traçado um breve histórico sobre o fotoclube de Goiânia. Isso se dá pelo método da 

micro-história, por meio da recuperação de documentos oficiais existentes (folders, 

cartazes, fotografias, reportagens de jornais, livros de atas e outros). Essa 

metodologia segue as proposições de Giovanni Levi (1992, p. 136), que considera a 

micro-história como uma prática baseada na redução da escala de observação, em 

uma análise microscópica e em um estudo intensivo do material documental, 

buscando, assim, definir ambigüidades do mundo simbólico e a pluralidade de suas 

possíveis interpretações. 

Assim, a micro-história possibilita um restabelecimento da narrativa, que não 

deve ser encarada como uma escolha da história quantitativa cujo objetivo é 

estabelecer leis, regularidade e comportamento coletivo formal.  

Em contrapartida a essa regularidade da história quantitativa, a micro-

história apresenta uma característica peculiar. Ela se constitui em uma tentativa de 

demonstrar, através de um relato de fatos sólidos, o funcionamento de alguns 

aspectos da sociedade que seriam distorcidos pela generalização e formalização 

quantitativa, o que acentuaria de uma maneira funcionalista o papel do sistema de 

regras e processos mecanicistas de mudança social (LEVI, 1992, p. 137). 

Com isso, serão discutidas as práticas desenvolvidas pelo fotoclube de 

Goiânia, que dialoga, em vários momentos, com alguns fotoclubes brasileiros e, em 

outros, apresenta suas peculiaridades. Nesta perspectiva, os pensamentos de 

alguns teóricos nacionais são retomados, como Helouise Costa e Renato 

Rodrigues Silva, Maria Tereza Bandeira de Melo, Mônica Junqueira de Camargo e 

Ricardo Mendes, Ângela Magalhães e Nadja Pelegrino. 

Além dos documentos escritos, as conversas com os integrantes do CO 

contribuem para o entendimento de suas práticas, havendo, assim a soma das 

visões pessoais dos integrantes acerca de suas relações com as práticas 

desenvolvidas pelo fotoclube.  

O uso da oralidade na pesquisa parte da premissa do acréscimo de 

informações sob outras perspectivas, como os documentos escritos e visuais. A 
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tradição oral pode produzir uma história seqüenciada, mas não necessariamente 

com datação rigorosa, buscando-se precisão em relação a outras fontes. A 

importância deste método não está nas suas assertivas, mas na possibilidade de 

se obter informações que de outra forma seriam inacessíveis, o que estimula a 

análise da pesquisa sob outros dados e de maneiras novas. 

Esse método se justifica principalmente pelo fato de as pessoas que fizeram 

parte da fundação e do crescimento do clube estarem vivas e, por isso, o relato 

delas possibilita uma visão pessoal acerca da relação com o fotoclube, o que 

contribuiu para as práticas dentro do grupo. 

 Depois do entendimento das práticas institucionais do fotoclubismo, 

especificamente como se deram no fotoclube de Goiânia, a pesquisa se volta para 

a prática fotográfica. No Capítulo 2 busca-se a compreensão das estéticas que a 

orientam, e que são percebidas através das imagens selecionadas pelo CO nos 

salões que promoveu, e que estão impressas nos respectivos catálogos. 

 Antes desse cruzamento, fez-se necessário a produção de uma 

conceituação das estéticas presentes no fotoclubismo, como o pictorialismo e a 

fotografia moderna, além de levantamento das influências do fotojornalismo e da 

fotopublicidade sobre o movimento. Esse trabalho se apóia principalmente nos 

conceitos de Jean-Marie Schaeffer, a partir da obra A imagem precária (1996). 

Para essa conceituação, contou-se também com o apoio do 

desenvolvimento histórico, em nível internacional, através de autores clássicos da 

história da fotografia, como Walter Benjamin, Helmut Gernsheim, Marc Mélon, Molly 

Nesbit, Susan Sontag, Roland Barthes, realizado somente com o pictorialismo e a 

fotografia moderna, pois são oficialmente reconhecidos como parte do movimento 

fotoclubista. 

 Esse “passeio” histórico também fora feito em nível nacional, por meio dos 

autores já citados, e também Antônio Fatorelli. Isso permitiu verificar que os 

fotoclubes brasileiros pioneiros das estéticas do pictorialismo e da fotografia 

moderna foram, respectivamente, o Photo Club Brasileiro (décadas de 20 e 30), no 

Rio de Janeiro-RJ e Foto Cine Clube Bandeirante (décadas de 40 e 50), em São 

Paulo-SP.  
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 Devido a esse pioneirismo, as fotografias2 foram escolhidas para traçar um 

paralelo com as fotografias dos fotoclubes das décadas de 70 e 80, selecionadas 

pelo CO em seus salões nacionais de arte fotográfica. Assim, foi possível perceber 

a presença do pictorialismo e da fotografia moderna na produção dos fotoclubes 

sob o olhar do fotoclube de Goiânia, logo, vendo-o na sua dimensão de espectador 

de imagens. 

 Isso gerou uma discussão em torno do modo como o movimento fotoclubista 

admite a prática fotográfica como arte, conforme expõe Almerinda da Silva Lopes: 

 

Para os fotoclubistas, a fotografia não é entendida como mero processo de produção 
mecânica de imagens, mas é valorizada como mais um gênero de criação visual, que exige 
a mesma sensibilidade e percepção na escolha dos motivos, nos enquadramentos, nas 
composições, no equilíbrio e na harmonia entre os elementos estruturais e os contrastes 
tonais, que qualquer outra linguagem artística (2004, p. 113). 

 

 Essa discussão, originada na premissa apresentada por Lopes, foi 

feita a partir dos autores brasileiros citados e de textos veiculados nos boletins 

informativos de fotoclubes, como o Foto Cine Clube Bandeirante (SP), Associação 

Brasileira de Arte Fotográfica (RJ), Clube Foto Amigos de Santos (SP) e da 

Confederação Brasileira de Fotografia (instituição que reúne fotoclubes brasileiros, 

com sede na cidade de São Paulo). Revistas da época, como a Foca, Fotoarte e 

Fotoptica também foram fontes importantes. 

Os textos dos boletins e das revistas também advêm do acervo do Clube da 

Objetiva, partindo do pressuposto de que o conteúdo arquivado pelo mesmo reflete 

o pensamento utilizado como base para sua prática fotográfica, tanto em relação à 

técnica quanto à estética. 

Assim, surge a pergunta sobre como a produção fotográfica do Clube da 

Objetiva incorpora essa forma de pensar e fazer a arte fotográfica expressa pelo 

movimento fotoclubista. Com a intenção de entender como se dá este processo, as 

fotografias de alguns integrantes tornam-se o foco do Capítulo 3. 

 Para isso, foi proposta na pesquisa uma possível leitura das imagens, com o 

objetivo de criar um diálogo entre elas, a fim de perceber em que medida os 

elementos que as caracterizam como arte tomam forma. Logo, transformando o 

                                                 
2 As reproduções destas fotografias foram encontradas nas pesquisas de Maria Tereza Bandeira de 
Melo (Photo Club Brasileiro) e de Helouise Costa e Renato Rodrigues (Foto Cine clube Bandeirante) 
(2004). 
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fotoclube de Goiânia como um disseminador desta fotografia artística e, 

conseqüentemente parte do movimento fotoclubista. 

 Esta possível leitura não foi feita mediante uma metodologia específica, mas 

utilizando aspectos de algumas já existentes, esboçadas no livro Visual 

Metodologies, de Gillian Rose (2001). Para o agrupamento das fotografias dos 

integrantes do CO, selecionadas pela maior aceitação e / ou premiação em salões, 

foi usada “análise de conteúdo”. A fim de entender os discursos que regem a arte 

nas fotografias, usou-se a “análise do discurso”. Essas metodologias não foram 

usadas por inteiro, apenas em alguns de seus aspectos, mostrados como 

convenientes à estruturação da possível leitura proposta. 

 Além de se constituir em um esforço para desvendar algumas questões pela 

leitura das imagens, que não são colocadas na pesquisa como meras ilustrações.  

As imagens são apresentadas para “oferecer novas respostas ou suscitar novas 

questões” (Burke, 2004, p. 12). 

 Uma dessas novas questões seria a percepção das imagens do fotoclube de 

Goiânia não só ligadas à cultura do fotoclubismo, mas a sua possibilidade em 

relação à cultura goiana. Como se daria essa relação?  

 Essa é uma das questões suscitadas pela pesquisa, e que se configura em 

um primeiro “vôo” a ser alçado mediante os documentos do Clube da Objetiva, que 

estão vistos apenas como um pontapé inicial para pesquisas futuras. 

 Logo, a busca de fontes documentais do acervo do fotoclube de Goiânia, das 

décadas de 70 e 80, assim como o conhecimento de suas práticas, integrantes e 

produções fotográficas serviram para gerar um corpo teórico construído através do 

cruzamento dessas questões a fim de perceber como o Clube da Objetiva está 

inserido no movimento fotoclubista nacional. 
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C A PÍT U L O 1. U M A INS TIT UIÇ Ã O F O T O A M A D O R A 

O Clube da Objetiva não é o primeiro clube de fotografia que teve em nossa capital. Duas 
outras entidades já tentaram, anos atrás, manter um clube em funcionamento, mas 
acabaram de forma melancólica.3 

 

 Papéis amassados e carcomidos com palavras apagadas pelo tempo. O 

cheiro de lembranças e histórias esquecidas. Imagens de um passado que ficou 

distante. Mas que ainda pulsam em negativos e positivos, retratados por olhos 

ávidos por tornar visível o que viam e sentiam, e que materializavam através do 

disparo de suas manuais Rincon, Zenit, Nikon e tantas outras. 

 Alguns destes materiais acabaram se perdendo e ficando somente na 

memória dos integrantes do fotoclube de Goiânia, o Clube da Objetiva. Contudo, os 

que resistiram ao tempo e foram guardados contam um pouco da história e da 

formação, tanto da instituição quanto da fotografia, inseridas na cultura da cidade. 

 Adentrando uma sala empoeirada e abafada no fim de um dentre tantos 

corredores da Universidade Católica de Goiás, localizado na Faculdade de 

Arquitetura, foi feito o primeiro contato com estes materiais4. Entre panos de chão, 

vassouras, rodos e enceradeiras antigas, em um canto do apertado cômodo 

estavam duas caixas enormes, cheias de esquecimento.  

 Ao abrir a primeira, um mundo, até então restrito às quatro paredes da caixa, 

também se abriu. Com grande curiosidade, os folderes, catálogos e 

correspondências foram sendo abertos e olhados sem grande profundidade, em um 

primeiro momento. Até que me deparei com o catálogo de um dos salões 

promovidos pelo Clube da Objetiva, o segundo, de 1978, como escrito na capa.  

Folheando, vi reproduções fotográficas de outros fotoclubes. Na sua última 

página, esperando ver a continuidade destas imagens, vários olhos me olharam 

nas fotografias dos integrantes do fotoclube de Goiânia, que participavam do salão 

em uma mostra paralela. O olhar penetrante de “A menina dos Olhos”, de Luiz 

Mauro Vasconcelos, os olhos tristes de “O engraxate” ou “Mimetismo”, 

respectivamente, de Cidinha Coutinho e Odessa Arruda Hermano. De forma 

                                                 
3 Trecho de uma carta enviada pelo então presidente do Clube da Objetiva, Ruy Esteves, em 27 de 
fevereiro de 1973, ao prefeito de Goiânia em vigência, Dr. Manoel dos Reis e Silva, solicitando 
patrocínio para a realização do 1 o Salão Nacional de Arte Fotográfica, em que expõe a importância 
cultural do referido fotoclube para a cidade, mesmo não tendo sido o primeiro. E apesar de citada 
nesta carta a existência de outros dois fotoclubes em Goiânia, não há referência dos mesmos. 
4 Primeiro contato realizado pela pesquisadora em junho de 2005. 
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inusitada, os olhos da fotomontagem do casal “Cenhor e Cenhoura” de Ruy 

Esteves.  

Compartilhando as palavras de Didi-Huberman5, “O que vemos só vale - só 

vive – em nossos olhos pelo que nos olha. Inelutável porém é a cisão que separa 

dentro de nós o que vemos daquilo que nos olha”.  

Por longos minutos olhei e fui olhada e isso fez aumentar a vontade de olhar 

e adentrar os documentos do fotoclube, a fim de entender sua história, seu 

funcionamento a partir dos materiais textuais e visuais.   

 Nessa ânsia de descobrir o Clube da Objetiva, vi um papel com a sua parte 

de cima rasgada (anexo 1), impossibilitando verificar sua data. Este continha a 

pergunta: “O que é o Clube da Objetiva?” 

 A primeira resposta é a de se tratar de um clube de fotografia, o que levava a 

explicação à pergunta; “O que se faz em um clube de fotografia?”: 

 

Os fotoclubes são entidades que promovem o desenvolvimento dos processos fotográficos 
como arte. São locais onde uma fotografia é apresentada para crítica, com seu autor já 
preparado para ouvir opiniões que poderão ser frontalmente contrárias às suas, mas que 
tem como objetivo, sempre, uma crítica construtiva 6. 

 
Além de as fotografias poderem ser mostradas dentro do próprio fotoclube, 

como exposto no texto, estas poderiam ser levadas para apreciação em outros 

fotoclubes. Nesse sentido, percebe-se que o Clube da Objetiva, apesar de estar 

localizado na cidade de Goiânia, mantinha relação com outras instituições do 

mesmo fim, que faziam parte de um movimento, o fotoclubismo. 

Segundo Ângela Magalhães e Nadja Pelegrino,  

 

o fotoclube se constituía num lugar ideal para o reconhecimento social dos aficcionados que 
participavam de concursos e saraus fotográficos, onde podiam mostrar a cultura adquirida 
em viagens pelo País e pelo exterior, e ainda habilidades artísticas (2004, p. 36). 

 

Logo, o fotoclube se constituía em um espaço de troca de experiências 

fotográficas, em que havia a preocupação de uma produção artística, a partir de um 

intercâmbio entre os fotoclubes. Essa relação entre as associações caracterizava o 

movimento fotoclubista.  
                                                 
5 “O que vemos, o que nos olha” de Georges Didi-Huberman, 1998, p. 29 
6 Essas palavras são atribuídas a Ruy Esteves (presidente do CO de 1972-1977) em matéria 
publicada no Jornal “O Popular” de autoria de Leila Daher Costa (sem data) cujo título era “Clube da 
Objetiva: quando fotografar é uma arte”. Desta matéria fora encontrada, no acervo do CO, uma 
fotocópia sem referência de data. 
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Como o Clube da Objetiva faz parte deste movimento, em que sentido se dá 

sua atuação no fotoclubismo brasileiro? Existiriam algumas características próprias 

que o diferenciariam dos demais? Questionamentos estes suscitados sobretudo ao 

ver aquelas caixas empoeiradas na sala quente e abafada da Faculdade de 

Arquitetura da referida universidade. As respostas a essas questões se darão pela 

construção da história do clube, a partir dos documentos de seu acervo e do 

entendimento de alguns aspectos de seu funcionamento interno.  

 

1.1. U m breve histórico
7
 

  

 No início dos anos 70, a fotografia em Goiás, ainda incipiente, não dispunha 

de um local para a formação de fotógrafos, apesar da existência de profissionais e 

lojas comerciais nessa área8.  

Por essa razão, no ano de 1970 a Faculdade de Belas Artes e Arquitetura da 

Universidade Federal de Goiás cria o primeiro curso de fotografia de Goiânia. Com 

relação a essa iniciativa, há registro de depoimento do então diretor da faculdade, 

Amaury Menezes:  

 

Achei que era oportuno para a Escola de Belas Artes e Arquitetura ter um fotoclube sediado 
ali dentro. Então cedemos os espaços para o clube usar, o laboratório, o estúdio e sala de 
aula. Foi um mo mento oportuno, tanto para a universidade enquanto instituição quanto para 

o clube como associação. “(sic)”
 9 

 

O curso de Fotografia, a convite do diretor, era ministrado por Décio Marmo 

de Assis. Ele havia chegado recentemente dos Estados Unidos, onde participara do 

fotoclube norte-americano, Sierra Club, sede em Yosemite e da Associação de 

fotógrafos de São Francisco.  

 A faculdade, inicialmente, somente cedia o espaço físico para o curso, sendo 

os equipamentos fotográficos levados pelo professor. Contudo no ano seguinte a 

Faculdade de Belas Artes e Arquitetura adquiriu os equipamentos necessários e 
                                                 
7 O histórico traçado aqui tem um caráter mais analítico do que descritivo. Contudo em alguns 
mo mentos torna-se necessária a retomada de alguns eventos e datas. Por isso, foi colocado como 
anexo 2 a cronologia do CO. 
8 Não se sabe com certeza o número de lojas de fotografia da época, mas presume-se que existisse 
em torno de 17 lojas, como constam em cartas enviadas pelo CO. Eram elas: Foto Taiwan, Hoffer 
Fotografias, Foto Luis, Cine Foto Fugiama, Equipe Aguinaldo Carlos, Foto Estúdio 7, Eletro Foto 
Baroni, Foto Ideal, Foto Amarante, Pepe Fotografias, Foto Eldorado, Foto Kazuo, Óticas Motta e 
Sakamoto Sato.  
9 Entrevista realizada no ateliê de Amaury Menezes em 29 de março de 2006. 
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absorveu definitivamente o curso, incorporando-o em suas atividades. No primeiro 

ano de existência o curso esteve estruturado, teoricamente, a partir do livro The 

Zone System, de Minor White, aluno de Ansel Adams 10.  

 Com a formação da primeira turma, no fim de 1970, os “recém-fotógrafos” 

sentiram a necessidade de continuar praticando fotografia. Então foi sugerida por 

Décio e acatada pela turma a idéia da formação de um fotoclube em Goiânia, já 

que a cidade não dispunha de espaços para a realização de reuniões e produções 

em torno da fotografia. 

 Em 16 de dezembro de 197011 foi fundado o Fotoclube de Goiânia em 

reunião que aconteceu na casa de Rosary Esteves, à Rua 10 nº 250 Setor Oeste e 

tendo como sócios-fundadores Décio Marmo de Assis, José Amaury Menezes, 

Elder Rocha Lima, Beatriz Rocha Lima, Marilda Bastos de Assis, Rosary Caldas 

Esteves Pereira, Ruy Esteves Pereira, Lurdinha Pacheco, Joacy Eneida Côrtes, 

Antônio Martins Sobrinho, Fausto Rodrigues Valle, José Francisco Braga, Luiz 

Mauro Vasconcellos e Gratuli Nóbrega. 

 Dentre estes sócios-fundadores, sete compuseram a diretoria provisória, 

eleita por unanimidade12: Décio Marmo de Assis (presidente), José Amaury de 

Menezes (vice-presidente), Joacy Eneida Côrtes (1o secretário), Lurdinha Pacheco 

(2o secretário), Fausto Rodrigues Valle (1o tesoureiro), Rosary Caldas Esteves 

Pereira (2o tesoureiro) e Beatriz Rocha Lima (Supervisor).  

 O novo fotoclube passou a se chamar Clube da Objetiva13 nome proposto 

pelo membro Fausto Rodrigues e escolhido por votação nesta reunião de fundação. 

Na ocasião, além da escolha do nome, foram discutidos alguns pontos para a 

estruturação da embrionária associação fotográfica. Dentre estes pontos vale 

ressaltar neste momento que o local decidido pelo clube para as suas reuniões foi a 

Escola de Arquitetura e Artes da Universidade Católica de Goiás14. Logo, o clube e 

o curso de fotografia da UCG acabam dividindo o mesmo espaço.  

                                                 
10 Informações dadas por Décio Marmo de Assis em entrevista realizada em 22 de maio de 2006.  
11 Informações retiradas do Livro de Atas do Clube da Objetiva, inclusive a ordem dos nomes dos 
sócios-fundadores, presente no acervo do mesmo. (Ata n o 1 – 16/12/70). 
12 Livro de Atas – verso da primeira página. 
13 Em entrevista realizada com Décio Marmo de Assis contou que Ruy Esteves sugerira o nome 
Zoom, que não foi escolhido como nome do fotoclube.Décio, porém, aproveitou a idéia para o nome 
de sua loja de fotografia, a Zoom Fotografia e Publicidade, criada em 1974. 
14 Apesar de o clube funcionar na UCG em caráter provisório aconteceram reuniões nas casas de 
alguns membros como Ruy Esteves, Maria de Lourdes Pacheco, Fausto Rodrigues Valle ou mesmo 
em bares e restaurantes. E em 1977 aventou-se a possibilidade de utilizar o espaço do Parthenon 
Center para as reuniões, contudo poucas foram realizadas devido à falta de segurança aos 
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 Com isso, pode-se dizer que, desde o nascimento do Clube da Objetiva há 

uma relação entre este e o curso de fotografia. Além da divisão do espaço, a 

maioria dos membros tinha passado pelo curso, que inclusive fora o responsável 

pelo agrupamento das pessoas, culminando na formação do fotoclube. Contudo, há 

opiniões15 divergentes entre os participantes sobre esta relação. 

Na opinião de Amaury Menezes “Era uma relação tão umbilical, que a gente 

não sabia qual era o limite da faculdade de arquitetura, do curso de fotografia e, 

posteriormente do Clube da Objetiva (sic)”.  

Rosary Esteves concorda que não havia separação clara uma vez que a 

maioria dos integrantes do fotoclube advinha do curso, e completa dizendo que até 

a imprensa não fazia distinção entre um e outro. Décio Marmo de Assis até arrisca 

dizer que o clube se tornou um acessório do curso, mas que a associação ao curso 

também fora um meio de sobrevivência do clube, visto que havia um local de 

encontro e pessoas interessadas a participar. Apesar de haver grande 

concordância sobre esta relação, Ruy Esteves mostra uma opinião diferente, 

dizendo que “a separação era clara”. 

 Embora não exista um consenso sobre este assunto, nos fotoclubes 

brasileiros era comum a relação com cursos de fotografia, que se dava, na maioria 

das vezes, de maneira inversa de como aconteceu no Clube da Objetiva, ou seja, o 

curso de fotografia se originava do fotoclube. Com isso, estas associações 

forneciam mão-de-obra especializada para o mercado fotográfico, como expõem os 

autores Helouise Costa e Renato Rodrigues da Silva: “Em busca de mão-de-obra 

especializada, este mercado precisou recorrer aos únicos cursos de fotografia 

existentes no Brasil, aqueles organizados pelos fotoclubes” (2004, p. 108). 

E mesmo que algum fotoclube não tenha tido um curso regular de fotografia, 

tanto antes como depois da criação do mesmo, era comum entre os fotoclubistas 

encarar a própria associação como um espaço de aprendizado, uma “escola de 

fotografia”.  

                                                                                                                                                       
integrantes, que voltaram para a Faculdade de Arquitetura. Atualmente o clube ainda não tem sede, 
mas funciona na escola de fotografia da integrante Rosary Esteves, a Casa da Fotografia Rosary 
Esteves, com encontros quinzenais, aos sábados. 
15 Os depoimentos foram colhidos em visitas aos integrantes, Amaury Menezes (março / 2006), 
Décio Marmo de Assis (maio / 2006), Rosary Esteves (maio / 2006) e Ruy Esteves (setembro / 
2006). 
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Nesta perspectiva, Alberto Bacelar16 escreve em boletim informativo de julho 

de 1977: 

 

Na minha opinião, acho o Foto Clube a maior escola de fotografia de uma cidade, e vou 
mais além: pouquíssimos ou quase nenhum profissional, dos bons, é claro, deixou de ser 
Sócio e freqüentar por determinado tempo um Foto Clube. É no Foto Clube que se 
conhecem as tendências, as novidades, as criações e aberrações da fantástica arte 
fotográfica. Por melhor que seja o fotógrafo, freqüentando um Foto Clube (eu disse um Foto 
Clube), vendo, ouvindo, sempre há algo a juntar aos seus conhecimentos. As dicas, 
honestas, como ajudaram nestes 24 anos de fotografia e de ABAF (nem podia deixar de 
ser)! Aprendi e aprendo até hoje, qualquer que seja o assunto, o detalhe, a viragem, a 
técnica, como poderia ter sido feito (...) 

 

Com isso, fica clara a relação entre escola e fotoclube, não só no sentido de 

um curso formal de fotografia, mas principalmente quanto ao aprendizado realizado 

neste local. Logo, o Clube da Objetiva se alinha aos demais fotoclubes, mesmo 

havendo uma pequena inversão de como o curso de fotografia e fotoclube se 

entrelaçaram. 

Mas houve um alinhamento posterior, sobre esta questão dos cursos de 

fotografia, uma vez que o CO passou também a oferecê-los. Mesmo não sendo 

permanentes como os cursos do Foto Cine Clube Bandeirante-SP17, há indícios de 

que em 1979 aconteceu a promoção pelo Clube da Objetiva do seu 1o curso de 

fotografia para principiantes, ministrado por Décio Marmo de Assis, nos dias 2, 9, 

16 e 23 de outubro no auditório da Federação do Comércio (anexo 3)18.  

Por meio de ofício a Federação do Comércio informa o deferimento da 

solicitação somente mediante pagamento (anexo 4). Apesar de não estar 

comprovado o acontecimento deste curso promovido pelo clube, de fato aconteceu 

o Curso de Fotografia a cores, também oferecido por Décio Marmo de Assis, 

iniciado em 23 de março do mesmo ano (anexo 5). 

Apesar de desde o início o fotoclube de Goiânia parecer estar em 

consonância com as demais associações, através do alinhamento às práticas 

fotoclubistas, ele ainda não estava oficialmente inserido no movimento. Para isso, o 

presidente em exercício, Décio Marmo de Assis, viu, logo no ano de fundação do 

CO, a possibilidade de filiação à Confederação Brasileira de Fotografia e Cinema 

                                                 
16 Alberto Bacelar foi membro da ABAF, membro desta associação há 24 anos na época. 
17 Os primeiros cursos de fotografia no FCCB aconteceram na década 40. Informações retiradas do 
site www.fotoclub.art.br. 
18 Ata n o 30 de 1980 (sem referência do dia). 
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(CBFC)19, entidade criada em 195020 e que conseguiu reunir os fotoclubes do 

Brasil.  

Como norma da CBFC21, o fotoclube de Goiânia entrou como “aspirante à 

filiação”22, categoria em que permaneceu por 2 anos. Em 1974, como o clube tinha 

o mínimo de sócios, 25, foi aceito como membro efetivo da CBFC, o que lhe 

concedeu o direito ao voto em reuniões, palestras, conferências e possibilitou a 

entrada na PSA (Sociedade de Fotógrafos Americanos)23. Com isso, o Clube da 

Objetiva ficou respaldado pelo órgão brasileiro responsável por reunir os demais 

fotoclubes do país como membro oficial do movimento fotoclubista brasileiro. 

A ligação com o movimento fotoclubista se deu desde os primórdios do 

Clube da Objetiva, antes mesmo da filiação à CBFC, já que houve um esforço de 

aproximação ao mesmo por integrantes do CO, para o entendimento da formação 

estrutural de um fotoclube. Ruy Esteves, vice-presidente em vigência, juntamente 

com Rosary Esteves visitaram a confederação, cujo funcionamento se dava, 

fisicamente, no Foto Cine Clube Bandeirante em São Paulo24. O objetivo da visita 

era buscar as bases administrativas à oficialização da criação do clube, como 

materiais para a produção do estatuto, regimento interno, formas de avaliação de 

fotografia e outras. 

 Após a elaboração, o Estatuto do Clube da Objetiva (anexo 6) foi aprovado 

em 12 de janeiro de 1971. No artigo 1o fica claro o tipo de entidade que é o 

fotoclube, cujas letras a e b esclarecem seus objetivos, em que se estabelece, 

também, a ligação com outros fotoclubes e, conseqüentemente ao movimento 

fotoclubista brasileiro. 

 

                                                 
19 Ata n o 2, verso da p. 2, de 22 de dezembro de 1970. 
20 Apesar de a CBFC ter sido fundada durante a 1ª Convenção Nacional de Arte Fotográfica, 
promovida pelo Foto Cine Clube Bandeirante, em dezembro de 1950, seu funcionamento efetivo só 
se deu a partir da 2ª Convenção, realizada em Niterói, na sede da Sociedade Fluminense de 
Fotografia, em 9 / 10 de agosto de 1958, quando foram aprovados os seus estatutos e eleita sua 
primeira diretoria efetiva. Boletim FCCB agosto de 1988.Texto do presidente em vigência da CBFC, 
Eduardo Salvatore.  
21 Informação tirada do estatuto da CBFC de 1966 – capítulo II, art. 8 o, letra b.  
22 Quando pedida a filiação do clube, o integrante José Francisco Braga foi nomeado representante 
do CO junto à CBFC.  
23 Circular n o 6 da CBFC, Ata da 8 a Assembléia Geral Ordinária da entidade, realizada em 24 e 26 de 
maio de 1974. Os secretários Herros Capello e Ernesto Victor Hamelmann comunicam que o Clube 
da Objetiva e o Foto Clube de Londrina adquiriram nos termos do estatuto a condição de sócio 
efetivo, tendo direito a voto pela voz de seus representantes.  
24 Carta sem data no acervo do CO pedindo auxílio ao FCCB sobre produção de estatuto e 
regimento interno.  
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Art. 1 o – O clube da Objetiva, sociedade civil, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, 
sede nesta capital, fundado em 16 de dezembro de 1970, tem por finalidade proporcionar a seus 
associados:  

a) Reuniões de caráter sócio-cultural buscando o mais elevado convívio para difusão da arte 
fotográfica; 

b) Manter relações com sociedades congêneres e entidades públicas ou particulares para 
melhor atingir suas finalidades. 

 

    Apesar de o estatuto prever essa ligação com outros fotoclubes, o Clube da 

Objetiva se volta no início para reuniões com os próprios membros, a fim de decidir 

questões de identidade e organização interna do clube.  

 Dentre essas questões, em janeiro de 1971 houve um concurso para a 

confecção da marca do clube, julgado em 27 de janeiro do mesmo ano pela 

comissão julgadora: Ana Maria Pacheco, Cleber Gouvêa, Eduardo Simões, Marcos 

da Veiga Jardim e Luiz Mauro Vasconcellos25. 

 Embora os membros desta comissão não fizessem parte do CO, exceto Luiz 

Mauro, eram representantes das Artes no Estado de Goiás, tanto na área do ensino 

quanto da prática26. Portanto, havia uma tentativa clara de relacionar a fotografia à 

arte. 

 
Imagem 1 

Logomarca do Clube da Objetiva (1971) 
Fonte: Acervo do CO 

 

Assim, a ligação com o fotoclubismo, em Goiânia, além da estrutura, se dá 

também em nível ideológico, uma vez que há a tentativa de integrar a fotografia ao 

“mundo das artes”. Isso é percebido pela própria história da fotografia e também 

por ser um assunto sempre discutido entre os fotoclubistas na tentativa de 

responder a questão sobre o que é uma foto artística e, com isso, partir do 

                                                 
25 Informações retiradas do Livro de Atas do Clube da Objetiva (Ata n o 9,de 27/01/71). Não há 
registro neste Livro sobre a autoria da logomarca ou quem ganhou o concurso.  
26 Na época, Ana Maria Pacheco era artista plástica e professora de artes da UCG; Cleber Gouvêa, 
professor da Faculdade de Belas Artes da UFG; Eduardo Simões, arquiteto e aluno do curso de 
fotografia da UCG e Marcos da Veiga Jardim, artista gráfico . 
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pressuposto de uma relação quase intrínseca entre arte e fotografia27 no 

desenvolvimento da mesma no interior dos fotoclubes. 

Uma das formas de colocar esse posicionamento era por meio de revistas da 

época como a Fotoarte28, em que consta o texto “Foto artística” assinado por 

Marly29. Para essa autora a condição primordial para o fotógrafo que pretende ser 

artista é praticar “certa arte” e ter o domínio de técnica. Segundo ela, a boa foto é 

aquela que atinge a finalidade desejada. E coloca a questão: “Qual a finalidade da 

foto artística?” A fotografia artística, como todas as artes plásticas, procura o 

mesmo fim, ou seja, “a arte é tudo que se cria, que se torna presente, da maneira 

como se quer.” 

Embora essa discussão apareça nas revistas, boletins informativos de outros 

fotoclubes ou mesmo nas fotografias dos fotoclubistas, nenhum dos artigos do 

Estatuto do Clube da Objetiva contempla essas questões de fundo ideológico, 

voltando-se a sua prática. Algumas atividades30 a compõem, voltadas tanto ao 

público interno quanto ao externo. Internamente, destacam-se o julgamento de 

fotografias e as excursões e, externamente, a realização de uma exposição e um 

concurso (de âmbito internacional) pelo menos uma vez ao ano. 

Dessas quatro atividades, somente o julgamento interno de fotografias e a 

exposição parecem ter sido concretizadas no primeiro ano de atuação31 do 

fotoclube de Goiânia. Contudo, o julgamento não perdurou por muito tempo, 

enquanto a organização de exposições se tornou uma prática constante. 

O julgamento era uma atividade realizada internamente durante as reuniões 

do clube. No início das reuniões eram escolhidos quatro membros que julgavam as 

fotografias de forma aberta e crítica, sendo que o candidato só recebia a pontuação 

determinada pelo júri se obtivesse 3 votos a favor, contra 1, no mínimo. 

Com a entrega de fotografias para o julgamento, o fotoclubista acumulava 

pontos, o que lhe possibilitava subir de categorias dentro do clube. Todo integrante 

                                                 
27 Neste momento não há a preocupação em colocar a discussão entre arte e fotografia de forma 
aprofundada, o que será feito mais adiante. Contudo, vale ressaltar a existência desta relação pois 
faz parte do movimento fotoclubista, que foi, também, agregada ao Clube da Objetiva. 
28 Revista n o 192, ano 1974, p. 8.  
29 Não há informação do sobrenome da autora ou se ela é fotógrafa ou integrante de algum 
fotoclube. 
30 As atividades exposição, concurso e excursão estão descritas no artigo 25, respectivamente letras 
e, f e k. Já o julgamento interno não consta no estatuto, mas no Livro de Atas (Atas n o 4, 06 de 
janeiro de 1971, p. 5). 
31 Considera-se 1971 o primeiro ano de atuação, já que o clube fora criado em fins de 1970. 
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iniciava como principiante. Mediante a apresentação de fotografias subia para 

mirim32, aspirante, júnior e, por último, sênior.  

Ainda em 1970, na segunda reunião do clube, em 22 de dezembro33, foi 

discutido o critério de julgamento, que, contudo, só foi colocado em prática em 

1971, como exposto no livro de Atas. “De principiante a mirim deverá ser um critério 

raso, visando principalmente a arte e não a técnica. O número de pontos para 

alcançar a categoria MIRIM é de 10 (dez). O número de fotografias para 

apresentação é ilimitado.”  

 

Nada fora escrito sobre a passagem às outras categorias34. E na reunião do 

dia 9 de janeiro de 197135 houve uma mudança no critério de julgamento. Ficou 

decidido que o máximo de fotografias para apreciação da banca seriam 12, até três 

por membro, apresentadas por ordem de chegada.  

Para o final de cada trimestre ficou decidida a realização de concursos 

internos e julgamentos de fotografias com um tema escolhido pelo grupo. Na 

apresentação das mesmas não era necessário ineditismo, sendo que fotografias já 

pontuadas poderiam ser reapresentadas.  

Em 1972, os temas propostos nos concursos internos foram: Alegria, 

Tristeza, Chuva; Ação, Baixo; Paisagem, Telhados; Carnaval, Velhos; Marginais, 

Expressões Fisionômicas; Profissionais, Mãos. A variação temática mantinha 

aproximações com os tipos de temas tratados nos outros fotoclubes, como se pode 

perceber através da circular mensal do FCCB de junho de 1973, que apresenta 

como temas para o concurso interno daquele mês “Expressões humanas e/ou 

noturno em movimento” (Anexo 7). 

As fotografias apresentadas também passaram a ser avaliadas segundo os 

critérios do FCCB36  –  visão, interpretação, composição e técnica –  contados de 1 

a 5 para cada item (anexo 8), em que consta o modelo de ficha de inscrição do 

concurso interno, com a pontuação dada por cada membro do júri e a média obtida, 

                                                 
32 Categoria extinta em 1971 Ata n o 5 de 12 de janeiro de 1971. 
33 Livro de Atas Ata n o 2. 
34 Trecho da Ata n o 4, de 6 de janeiro de 1971. Para fotografia em cores ficou definido o mesmo 
critério utilizado para a fotografia p&b, pelo menos por princípio. Em 28 de setembro de 1971, Ata n o 

18, Lurdinha passou para a categoria aspirante e Rosary passou para Júnior. 
35 Livro de Atas, Ata n o 09. 
36 No dia 28 de setembro de 71 - Ata n o 18 - houve proposta de mudança dos critérios de avaliação 
das fotografias, baseando-se no julgamento do FCCB. 
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resultando na categoria do classificado37. No boletim informativo do Foto Cine 

Clube Bandeirante de junho de 197338 há a explicação sobre os critérios de análise 

de uma fotografia, especificados por meio dos itens a seguir.  

“Visão ou Concepção” que consistia na avaliação da escolha do assunto 

pela originalidade do tema ou da apresentação, ligada à criatividade. Os pontos 

negativos estavam ligados à banalidade, imitação, confusão e reprodução. 

“Interpretação e Tratamento” em que se verificava a adequação ou não ao tema, 

considerando a naturalidade ou o artificialismo, a fim de perceber se o fotógrafo 

tinha um interesse amplo, geral ou restrito, limitado ou de caráter pessoal. Com 

isso, o tratamento formal era avaliado também pela constatação da utilização de 

simples documentação e se a escolha do processo utilizado foi adequada ou não. 

No terceiro item avaliava-se a “Composição”, cujo objetivo era verificar se a 

organização dos elementos que formam o quadro estava harmoniosa: formas, 

linhas, massas, tons, luzes e sombras, ângulo de tomada, perspectiva, utilização do 

campo focal, corte, enquadramento, equilíbrio, cores (nas fotos ou diapositivos em 

cores). E, por último verificava-se a “Técnica de Laboratório”, que avaliava a 

qualidade da cópia ou ampliação, por meio dos aspectos de definição, textura e 

rendimento tonal. Além de verificar se a execução técnica do processo utilizado 

havia sido bem ou mal feita, resultando em um bom acabamento e apresentação e, 

também um bom aproveitamento e rendimento das cores. 

Percebe-se com isso, um alinhamento claro do Clube da Objetiva às regras, 

não só as administrativas, como também as que balizavam a produção fotográfica, 

caracterizando a instituição como participante do movimento fotoclubista. Fica clara 

a preocupação deste movimento tanto com a questão artística quanto com a 

técnica, perceptível pela adequação à avaliação. Embora o fotoclube de Goiânia 

tenha exposto que em um primeiro momento, que elegera os aspectos artísticos 

primordiais à avaliação, em detrimento da técnica. 

Esses critérios, além de serem utilizados no interior dos fotoclubes, serviam 

de base para a avaliação em salões de fotografia. Logo, os concursos internos 

                                                 
37 Nesta ficha há a pontuação e a categoria correspondente – principiante 8 a 11; aspirante – 11 a 
13; Júnior – 13 a 15; Sênior – 15 a 18. Contudo, não há informações se esta pontuação era 
cumulativa ou iniciada em cada julgamento. 
38 Estas informações estão na página 2 do referido boletim. Cada item ganha uma pontuação: 1 – 
fraca / 2 – sofrível / 3 – regular / 4 – boa / 5 – muito boa. 
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acabavam servindo de preparação à participação nesses salões, configurados 

como concursos externos inter-clubes de fotografia.  

Com essa possibilidade de preparação os concursos internos adquiriam 

grande importância uma vez que proporcionavam o crescimento artístico e técnico 

dos integrantes e a adequação ao movimento clubístico. Embora se perceba essa 

importância, o Clube da Objetiva parece ter abandonado a prática em 1972, pois 

não há registro de outros concursos internos39. A razão para a diluição desses 

concursos talvez seja o atrito gerado entre os integrantes devido às críticas às 

fotografias. Sobre isso, Rosary Esteves diz que “mesmo as críticas não sendo 

explícitas, elas aconteciam”40. As reações às críticas aos julgamentos das 

fotografias não aconteciam somente no CO, mas também em outros fotoclubes 

como relata Carlos R. Asborno, membro do FCCB: 

 

Alguns fotógrafos se ofendem, acham que os elementos do Júri não têm qualificação para 
opinar sobre as obras de arte de um fotógrafo do nível dele; alguns consideram o Júri 
“acadêmico” demais, outros opinam que é “moderno” demais (...) Outros autores (mais 
esclarecidos) ouvem atentamente todas as opiniões, analisam os comentários e depois 
decidem se deve trabalhar em cima das idéias sugeridas ou, talvez, usar as opiniões dos 
julgadores como ponto de partida para criar em cima delas.” (1987, p. 8) 

 

O retorno dos concursos internos parece ter acontecido em 1977, no mês de 

junho com os temas Portas e Janelas ou Livre (anexo 9). A prática voltou a ter 

continuidade em 1978, contudo com uma mudança na forma de avaliação. Ao invés 

de a pontuação se dar pelas fotografias apresentadas internamente, passa a ser 

obtida pelas fotografias selecionadas em salões nacionais e internacionais e 

concursos fotográficos41.  

Na Ata nº. 30, de 12/07/78 foi feita a descrição da pontuação considerada 

válida para os concursos internos do clube, conforme a participação em salões de 

fotografia: fotografia aceita em Salão Nacional (2 pontos); fotografia aceita em 

Salão Internacional (4 pontos); menção honrosa em Salão Nacional (6 pontos); 

menção honrosa em Salão Internacional (12 pontos); 3o lugar em Salão Nacional  

                                                 
39 Estes concursos internos não parecem ter tido a freqüência desejada e nem perdurado por muito 
tempo, mas no ano de 1971 há registro no livro de atas da apresentação de fotografias a partir dos 
temas: Feira - escolhida Rosary Esteves (p.13), 2º lugar Décio Marmo de Assis e 3º Ruy  Esteves - 
Ata nº 12 – 06/04/71; Abstrato de Décio Marmo de Assis Ata nº 14 – 10/08/71; Tipos Populares 
Rosary ganhadora - Ata nº 18 – 28/09/71. 
40 Palavras ditas em entrevista com a pesquisadora. 
41 Essa mudança se deu na diretoria presidida por Odessa Hermano (1978-1980). 
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(12 pontos); 3o lugar em Salão Internacional (24 pontos); 2o lugar em Salão 

Nacional (15 pontos); 2o lugar em Salão Internacional (30 pontos); 1o lugar em 

Salão Nacional (30 pontos); 1o lugar em Salão Internacional (60 pontos). Para os 

resultados obtidos em salões e concursos regionais era considerado apenas 1 

ponto. 

No final de cada ano, o resultado geral se tornava conhecido com os nomes 

dos vencedores (anexo 10). Mas de vez em quando era feito um balanço 

acumulando-se os resultados de um mês para o outro. 

A mudança do método de pontuação foi decorrente de uma nova forma de 

análise, que sai do escopo do fotoclube local e vai para o âmbito nacional ou 

internacional, na medida em que os fotoclubistas não mais criticavam as fotos uns 

dos outros. Em contrapartida aceitavam as críticas dos fotoclubes nacionais e 

internacionais, o que pode ter gerado uma diminuição da discussão interna acerca 

da fotografia.  Ao mesmo tempo pode ter restabelecido um ambiente mais 

agradável aos participantes, uma vez que as críticas muitas vezes proporcionavam 

certo desconforto entre os integrantes.  

Apesar de ter havido essa mudança formal no método de avaliação do 

concurso interno o seu objetivo foi mantido, ou seja, criticar a produção fotográfica 

de cada membro do clube a partir dos itens visão, interpretação, composição e 

técnica de laboratório. Os membros do Clube da Objetiva, contudo, se eximiam 

disso, evitando atritos posteriores, uma vez que essa tarefa foi passada aos 

membros de outros fotoclubes, de uma maneira sutil. Dentro do CO os integrantes 

passam a ser apenas produtores eximindo-se do papel de críticos das fotografias 

dos colegas. 

Como a pontuação se dava, naquele momento, pela aceitação das 

fotografias nos salões, estas passavam por críticas, recebidas pelos integrantes 

através da seleção ou não de sua fotografia. Com isso, o que se dava 

internamente, de fato, não era mais a avaliação, mas somente a contagem dos 

pontos.  

A mudança administrativa do concurso não criou um distanciamento com os 

critérios do movimento fotoclubista, pelo contrário, gerou uma aproximação maior, 

na medida em que impulsionava os integrantes do CO a participarem de salões e 

concursos organizados por outros fotoclubes. Com isso, o fotoclube de Goiânia 
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perde no desenvolvimento de características visuais locais, mas ganha no 

alinhamento à visualidade do fotoclubismo em nível global. 

Também no sentido de impulsionar a produção fotográfica do Clube da 

Objetiva, desde o seu início, foi realizada, além dos concursos internos, a 

organização de exposições fotográficas. De acordo com relatos do Livro de Atas, a 

primeira exposição do clube ficou marcada para 15 de fevereiro de 197142. No Livro 

de Visitas dessa exposição, porém, com 1260 assinaturas, a data de abertura foi 28 

de fevereiro de 1971 e fechamento em 7 de março do mesmo ano, no Edifício Sede 

da Caixa Econômica do Estado de Goiás – Caixego43.  

Com essa 1a Exposição do Clube da Objetiva há o primeiro contato com o 

público externo, se constituindo no primeiro passo efetivo para a divulgação da 

instituição. As primeiras respostas começaram a vir, através de comentários de 

visitantes sobre as fotografias, escritas no Livro de Visitas (anexo 11) “A madona e 

o menino”, “Luz e sombra”, “Os carvoeiros”, “Condenado ao inferno”, “Ninguém 

está me vendo”, “Tocador de melância”, “Labuta diária”, “Reflexo” e “Pesquisa 1”. 

Logo, o público mostra sinais de aprovação e aceitação das fotografias 

apresentadas pelo clube. 

Além da exposição, outra atividade de grande importância foi a realização de 

três palestras dadas por integrantes do Clube, Elder Rocha Lima, Rosary Esteves e 

Amaury Menezes, cujos temas foram respectivamente “A fotografia como artes 

plásticas”, “Papel fotográfico” e “Composição”. Esta parece ter sido uma atividade 

esporádica, tanto que não consta no Estatuto como prática permanente do clube. 

No ano de 1972 o CO seguiu com a promoção anual de uma exposição de 

fotografias44 e conseguiu cumprir a realização de um salão de fotografia45. Apesar 

de ainda não ser anual, organizou um de nível estadual, juntamente com a 

Prefeitura de Goiânia, o 1o Salão de Arte Fotográfica de Goiás. Com isso conseguiu 

a propagação de seu nome e de sua produção fotográfica a todo Estado de Goiás, 

além de uma aproximação com o poder público.  

Com isso, nota-se certa flexibilidade em relação ao cumprimento do 

Estatuto. O próprio documento, contudo, prevê a sua mudança, conforme artigo 

                                                 
42 Ata n o 6 - 19 de janeiro 1971. 
43 A Caixego era um banco do Estado de Goiás, fechado em 1990. 
44 No anexo 16 registra-se a seqüência das exposições realizadas pelo CO nas décadas de 70 e 80. 
45 Será escrito mais adiante sobre os salões de fotografia promovidos pelo CO, agora cabe apenas 
a sua citação, a fim de compreender o encadeamento histórico do clube. 
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16o, letra f “Modificar o presente estatuto”, segundo o qual as alterações poderiam 

ser aprovadas em Assembléia Geral. Em contrapartida, mudavam-se as práticas 

(as atividades e o funcionamento do CO) e a teoria (regras contidas no estatuto) 

permaneciam as mesmas. 

Do fim de 1971 até 1976, essa flexibilização chegou ao extremo, uma vez 

que as reuniões do clube estiveram suspensas neste período. Entretanto o Clube 

da Objetiva não fora extinto, pois os integrantes continuaram se encontrando e 

participando de salões, prevalecendo neste momento o contato com os outros 

fotoclubes.  

Em 1976, o então presidente, Ruy Esteves, sugeriu a reestruturação do 

clube e anistia das anuidades passadas além de convocação de assembléia 

ordinária para eleições. A nova eleição aconteceu em 28 de junho de 1976, de 

acordo com o artigo 13 letra “a” e artigo 28 letra “e”: 

 
Art. 13 – A Assembléia Geral reunir-se-á:  
a)  Ordinariamente de dois em dois anos para eleição de Diretoria, na segunda quinzena de 
março; 
Art. 28 – Compete ao Presidente: 
e)  Convocar as reuniões da Diretoria, do Conselho Deliberativo e as Assembléias Gerais 
Ordinárias; 

 

A posse da nova diretoria se deu em 5 de julho de 1976, assim composta: 

Ruy Esteves Pereira (Presidente), Luiz Mauro Vasconcelos (Vice-presidente), 

Rosary Esteves (1o Secretário), Mariza Soares Roriz (2o Secretário), Maurício 

Zacariotti (1º Tesoureiro), Lurdinha Pacheco (2o Tesoureiro), Ana Carolina Vilac 

(Diretora Social)46.  

Apesar da nova diretoria, o direcionamento do clube continuou norteado 

pelas mesmas atividades: exposições, saídas fotográficas e promoção de salões. A 

novidade foi que o CO conseguiu realizar os salões nacionais, que aconteceram 

nos anos de 1977, 1978, 1980, 1981 e 1987.  

 Com a promoção desses salões, o clube consegue atingir dois públicos que 

estavam sendo tratados separadamente. Isso porque foi estabelecido contato direto 

com a sociedade goiana e também com a “comunidade” fotoclubista. Logo, o CO 

                                                 
46 Ata p.23 – 28/06/76 – Ata da Assembléia Geral convocando para eleições da Diretoria do Clube 
da Objetiva realizada na escola de Arquitetura da UCG – a chapa inscrita fora eleita por 
unanimidade dos 13 associados presentes (Luiz Mauro, Marisa Soares, Rosary Esteves, Ana 
Carolina Villac, Lurdinha Pacheco, Luís Antônio Pacheco, Odessa Hermano, Wilma Guimarães, 
W olney Unes, Letícia Zacariotti, Maurício Zacariotti, Júlia Viana, Ruy Esteves). 
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começa a ter a sua legitimidade institucional tanto em nível local quanto em nível 

nacional, tornando-se, portanto, parte da cultura de Goiânia e dos fotoclubes 

brasileiros. 

 Em nível local essa legitimação aconteceu não só pela sociedade como 

também pelas autoridades da cultura no Estado de Goiás. Percebe-se isso pela 

inserção do Clube da Objetiva na programação da Fundação Cultural de Goiás, 

entidade do Governo do Estado47 criada em 1979, cuja finalidade era promover, 

incentivar e amparar a prática, o desenvolvimento e a difusão das atividades 

culturais em Goiás. 

A Fundação convidou o CO para fazer parte da sua programação cultural 

mensalmente, a fim de ser incluído no “Boletim-calendário” para ser distribuído às 

entidades culturais do estado48 (anexo 12). 

Devido à realização de várias atividades culturais, ao reconhecimento do 

público e do Estado e pelo fato de o Clube da Objetiva ser uma instituição sem fins 

lucrativos, em 1980, foi sugerida em reunião49 a possibilidade de o Clube se tornar 

Utilidade Pública. Segundo Costa e Silva, no fotoclubismo em âmbito nacional, 

esse título começou a ser outorgado aos fotoclubes em meados dos anos 50, 

período em que os autores consideram o de maior desenvolvimento “tanto do ponto 

de vista artístico quanto social” do movimento (2004, p. 48). E completam: “Alguns 

clubes passaram a ser considerados entidades de utilidade pública, título outorgado 

pelas Assembléias Legislativas locais pelos serviços prestados à comunidade.”  

Mesmo nas décadas de 70 e 80 esta prática continuou. Embora o Clube da 

Objetiva tenha aventado a possibilidade desse reconhecimento, como disse 

Lurdinha Pacheco50, a idéia não foi levada adiante, o que impossibilitou a aquisição 

do título. Entretanto, isso não invalida a divulgação da fotografia promovida pelo 

CO na sociedade goiana e a sua inserção efetiva no movimento fotoclubista. 

Para isso, outra atividade que aproxima o Clube da Objetiva dos demais 

fotoclubes é a confecção de boletins informativos, prática bastante comum no 

ambiente fotoclubista. Em 1980, a diretoria presidida por Lurdinha Pacheco adotou 

                                                 
47 Não há informações sobre o tempo de duração desta Fundação e se realmente teve um trabalho 
efetivo. 
48 Embora haja a existência desta carta-convite não foram encontrados que mostram a participação 
do CO nesta Fundação, como nos calendários, por exemplo. 
49 Ata n o 31 – 8 de setembro de 1980. 
50 Entrevista concedida à pesquisadora em outubro de 2006. 
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a publicação de boletins informativos mensais51 (anexo 13), que tinham como 

finalidade divulgar o clube e informar os associados e pessoas interessadas em 

fotografia. Entretanto a periodicidade do mesmo durou apenas dois meses e não se 

sabe se ele foi entregue aos demais fotoclubes, o que o diferenciaria da prática do 

intercâmbio de boletins entre os clubes.  

Pelos conteúdos dos boletins estes tiveram a preocupação em veicular 

notícias das atividades internas do clube, referentes às decisões de reuniões e 

datas de acontecimentos como exposições. Em nenhum momento foram utilizados 

como espaço para discussão da estética fotográfica ou da relação entre arte e 

fotografia desenvolvida no interior do fotoclubismo, como se fez em outros 

fotoclubes, a exemplo do FCCB (Foto Cine Clube Bandeirante-SP), a ABAF 

(Associação Brasileira de Arte Fotográfica-RJ) ou mesmo a CBFC (Confederação 

Brasileira de Fotografia e Cinema-SP)52. 

Como não se sabe se estes boletins informativos foram veiculados fora do 

clube não se pode afirmar se serviram como mais uma “ferramenta” de 

aproximação do clube e da fotografia com a sociedade goiana e os demais 

fotoclubes. É patente porém, a divulgação do fotoclube e da fotografia através dos 

salões e exposições, atividades que melhor mostravam a “cara” do Clube da 

Objetiva. 

Assim, em 25 de setembro de 1987 o CO recebeu o prêmio Tiokô53 (anexo 

14), na área de fotografia, pela União Brasileira de Escritores – Sessão Goiás, no 

Museu Pedro Ludovico. Com isso, o Clube da Objetiva se firma como instituição 

promotora da cultura no Estado de Goiás. Com a premiação, o fotoclube de 

Goiânia recebe a oficialização da sua legitimidade enquanto instituição fotográfica 

presente na cultura da cidade de Goiânia.  

 

1.2. Os integrantes 

 

                                                 
51 Só há registro da publicação de dois boletins informativos do CO, ambos nesta diretoria. E não se 
sabe se foram distribuídos para outros fotoclubes e entidades ou se foram utilizados só 
internamente. 
52 Os conteúdos dos boletins informativos destes fotoclubes serão melhor abordados no capítulo 
seguinte. 
53 Prêmio máximo da cultura em Goiás. Notícia publicada no Jornal O Popular de 25 de setembro de 
1987. Ganharam também este prêmio: literatura – Maria Helena Chein, artes plásticas – Gomes de 
Sousa, especial – Venerando de Freitas Borges (ex-prefeito de Goiânia) – história – Martiniano J. 
Silva, homenagens especiais – Antônio Poteiro, Iza Costa, Betúlia Machado e Flávio Köthe. 
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 Amar a fotografia é a condição primordial para se participar de um fotoclube. 

Por isso, o fotógrafo clubista é chamado de amador. Trata-se de um amor sem a 

espera de algo em troca uma vez que se fotografa sem uma finalidade de venda, 

como faz um profissional. Isso não quer dizer que uma pessoa que ganhe a vida 

com a fotografia não possa fazer parte de um fotoclube, contudo a maioria dos 

integrantes tem essa participação como um hobby. 

 Com isso, nas horas vagas fotografam. E no dia-a-dia cada um tem seu 

trabalho, havendo um perfil profissional comum. Sobre isso, Costa e Silva dizem 

que 

 

A condição do fotógrafo clubista, em termos gerais, era a do profissional liberal que, dono 
de uma situação financeira privilegiada, podia se dedicar à fotografia em suas horas vagas. 
Para esta classe média urbana em ascensão, carente de símbolos que a identificassem 
socialmente, o fotoclubismo veio bem a calhar, criando-lhe uma forte identidade cultural. O 
pequeno burguês agora é um artista (2004, p. 22). 

 
Na mesma perspectiva, Junqueira e Mendes afimam: 

 
Na tentativa de traçar um perfil do amador, ainda que utilizando para isso dos nomes de 
maior destaque, parece recorrente a participação de profissionais liberais, com formação 
acadêmica (1992, p. 58 e 60). 

 
Assim como no movimento fotoclubista, os integrantes do Clube da Objetiva 

(anexo 15)54, de maneira geral, eram profissionais liberais, pertencentes à classe 

média. Faziam parte da elite cultural da cidade, constituindo-se também como 

formadores de opinião.  

Em carta enviada à CBFC, em 6 de junho de 1972, há a descrição das 

profissões dos seguintes integrantes: Décio Marmo de Assis (publicitário), José 

Francisco Braga (representante), Luiz Mauro Vasconcellos (médico), Maria José 

Seba (advogada), Marilda Bastos (secretária bilíngüe), Rosary Esteves (professora 

universitária) e Ruy Esteves (médico)55. 

Todos esses integrantes tinham uma profissão diferente da de fotógrafo. 

Contudo não havia restrições à participação de fotógrafos profissionais no fotoclube 

de Goiânia. Houve, ao contrário, uma tentativa de aproximação. Em março de 

1971, Décio Marmo, então presidente, escreveu cartas convidando os fotógrafos 

                                                 
54 A partir dos documentos do acervo do CO, foi feito um levantamento dos integrantes e diretorias 
das décadas de 70 e 80 pela presente pesquisadora. 
55 Não há, no acervo, a descrição das profissões de todos os integrantes, mas é provável que a 
maioria se encaixa neste “padrão” de profissão. 
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profissionais56 a participarem do clube, cujas reuniões se davam às terças-feiras, 

às 20 horas. Mas não há registro de retorno às cartas ou resposta a alguma delas. 

Assim, a formação do clube não está relacionada aos fotógrafos 

profissionais. Em contrapartida houve uma ligação muito forte com “aprendizes”, ou 

seja, os alunos do curso de fotografia da Escola de Artes e Arquitetura da 

Universidade Católica de Goiás, uma vez que o Clube da Objetiva funcionava no 

mesmo prédio, em sala do lado, utilizando, muitas vezes algumas dependências do 

curso, como o laboratório e o estúdio. 

O próprio clube nasce deste curso, a partir de proposta do professor Décio 

Marmo e com a participação de alunos e ex-alunos. Quando o professor Décio 

deixa o curso, os ex-alunos Amaury Menezes, Beatriz Rocha Lima e Rosary 

Esteves passam a dar as aulas de fotografia, criando, assim, uma ponte direta 

entre curso e clube, possibilitando a entrada de alunos do curso no fotoclube. 

Para facilitar o acesso dos alunos do curso ao clube havia isenção de taxa 

de anuidade e, com isso, muitos integrantes fizeram parte do clube, a exemplo de 

Cidinha Coutinho, Sílvia de Souza, Odessa Hermano, A.D.Notavo e outros. Essa 

participação, entretanto, por parte de muitos não era constante e contínua57.  

O fotoclube, porém, sempre procurou manter o relacionamento com os 

alunos e, quando possível convidava-os a participar. Inclusive, em 1971, organizou-

se uma comissão para ir ao curso a fim de conversar com os alunos e motivá-los a 

participar das reuniões do clube. Em 1980 houve nova tentativa de estabelecer 

contato com os alunos. Apesar dessas tentativas de convite aos alunos no curso, 

não se sabe se o esforço levou à entrada efetiva no CO. 

 Para a admissão dos alunos do curso ou mesmo de outras pessoas era 

necessário que a proposta fosse apresentada aos demais sócios por escrito e  

assinada por dois sócios, para ser julgada em reunião da diretoria e aprovada por 

unanimidade. Essa proposição foi formulada na primeira reunião do Clube, dia 16 

de dezembro de 1971, e consta no estatuto, no Título II, artigo 6o.  

 A admissão de sócios também foi tratada com flexibilidade em relação ao 

que previa o estatuto, assim como aconteceu com outras questões. Não há 

nenhum documento de proposta apresentada por algum sócio e assinada por 

                                                 
56 Foram 17 cartas enviadas às seguintes empresas fotográficas: Foto Taiwan, Hoffer Fotografias, 
Foto Luis, Cine Foto Fugiama, Equipe Aguinaldo Carlos, Foto Estúdio 7, Eletro Foto Baroni, Foto 
Ideal, Foto Amarante, Pepe Fotografias, Foto Eldorado, Foto Kazuo, Óticas Motta, Sakamoto Satro. 
57 Informações da Ata 20 – dia 28/10/1971. 
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outros dois sócios do clube. Além disso, a regra previa que o possível novo 

integrante conhecesse alguém do clube, impossibilitando a entrada de novos 

amadores de fora do grupo social pré-existente.  

 Depois da admissão do novo sócio ele era encaixado em uma das 

categorias previstas no estatuto, que definia, em um de seus artigos:  

 

Art. 5 o – São 4 as categorias de sócios do Clube da Objetiva: 
a) Sócio Contribuinte Fundador; 
b) Sócio Contribuinte; 
c) Sócio Benemérito; 
d) Sócio Honorário. 
 
1o – É Sócio Contribuinte Fundador aquele que subscreveu a ata de fundação. 
2o – Sócio Contribuinte é aquele que, admitido na sociedade se mantém em dia com suas 
obrigações para com o clube. 
3o – Sócio benemérito é aquele que, havendo prestado relevantes serviços ao clube, foi 
reconhecido como tal pela Assembléia Geral, mediante proposta da diretoria. 
4o – Sócio Honorário é aquele que, por serviços prestados à comunidade e que, por 
proposta da diretoria é reconhecido pela Assembléia Geral. 

 

Embora exisitisse essa classificação não se sabe até que ponto havia 

definição entre os sócios. Parece que, na prática apenas as duas primeiras 

categorias foram aplicadas. O CO teve 14 sócio-fundadores, os demais sócios se 

encaixariam na categoria sócio-contribuinte. 

Mesmo havendo essa divisão entre os sócios não existia diferença de 

atribuições ou mesmo regalias dentro do grupo, ficando as distinções como mera 

formalidade. Tanto os sócios fundadores quanto os sócios contribuintes tinham 

como direitos, “(...) freqüentar, usufruir e participar de todas as atividades da 

sociedade”58 e, como deveres,  ”(...) respeitar e cumprir as determinações da 

diretoria, deste estatuto e os regulamentos internos, bem como o regimento 

interno”59. 

Caso houvesse descumprimento de algumas dessas determinações, os 

sócios, indistintamente, recebiam as seguintes penalidades: “advertência, multa, 

suspensão e eliminação”60, sendo as duas primeiras aplicadas pelo presidente da 

diretoria e as duas últimas pela Assembléia Geral. 

Mesmo com a previsão estatutária das penalidades não havia uma 

fiscalização rigorosa sobre as ações dos sócios nas atividades do CO. Sobre isso, 

                                                 
58 Título II, Artigo 8 o. 
59 Título II, Artigo 9 o. 
60 Título II, Artigo 10 o, cláusulas 1 a e 2 a. 



 45 

a sócia fundadora Rosary Esteves disse que o clube foi criado para ser um 

ambiente agradável de convivência e não um local com regras severas e fechadas. 

  

Essa flexibilidade, porém, não impedia que algumas formalidades de 

organização, mesmo não tendo a rigidez proposta pelo estatuto, existissem. Uma 

delas foi a criação de órgãos de administração do clube: a Assembléia Geral, o 

Conselho Deliberativo e a Diretoria61. 

A Assembléia Geral62 se constitui na reunião dos sócios contribuintes para a 

discussão e deliberação de assuntos relativos à dinâmica de atuação do clube e 

que bienalmente se reúne para a escolha da próxima diretoria. Apesar de no 

estatuto se referir somente a sócios contribuintes, na prática não havia separação e 

os sócios fundadores também eram contribuintes, conforme art. 5 p. 21. 

A Diretoria é cíclica, renovada a cada biênio por meio de votação. Apesar de 

o estatuto do Clube da Objetiva prever a escolha da diretoria bienalmente, isso nem 

sempre aconteceu. De 1973 a 1975 não há registro de uma diretoria, período em 

que não há anotações no Livro de Atas.  

Nas décadas de 70 e 80, foram presidentes: Décio Marmo de Assis 

(somente até julho de 1971), Ruy Esteves (de 1971 a 1973 / 1975 a 1977), Odessa 

Hermano (biênio 78/80), Lurdinha Pacheco (biênio 80/82), Vanderlan Tomaz de 

Aquino (biênio 82/84), Sílvia de Souza (biênio 85/87) e Alberto Vanir de Lima 

(biênio 88/90). 

Além do presidente compõem a Diretoria63: o vice-presidente, o 1o 

secretário, o 2o secretário, o 1o tesoureiro, o 2o tesoureiro e o Diretor Social. As 

reuniões aconteciam pelo menos uma vez no mês, mas a deliberação dos assuntos 

só se dava com a presença de pelo menos metade dos sócios. No estatuto, a 

Diretoria tomava para si a maior parte das atribuições do clube, especialmente 

aquelas ligadas às atividades desenvolvidas como, por exemplo, realização de 

salões nacionais, exposições e excursões. Na prática, porém, os outros integrantes 

acabavam participando de todas as ações. 

Apesar de o estatuto definir com bastante clareza as atribuições de cada 

membro da diretoria, não havia ficado explícito no mesmo como se deu a 

                                                 
61 Estatuto Título III, Artigo 11 o.  
62 Capítulo I, Artigos 12 o e 13 o. 
63 Capítulo III, artigo 24 o. 



 46 

distribuição em cada diretoria.  Somente na diretoria presidida por Odessa 

Hermano64, na sua primeira reunião, na residência do sócio Luiz Mauro 

Vasconcelos, houve a delegação das funções de cada membro da diretoria65 e 

práticas no interior do fotoclube. 

 Segundo o artigo 29o, do Capítulo III, o Estatuto prevê que o vice-presidente 

devia substituir o presidente na falta do mesmo. De acordo com este documento, a 

função do 1o secretário, é bem geral e, conforme o artigo 30o, letras a e b, é a de 

substituir o vice-presidente e dirigir todo o expediente da secretaria. O Estatuto 

prevê que cabe ao 2o secretário substituir o 1o e ajudá-lo em suas atribuições. 

Odessa, ao delegar as funções ao 1o secretário é mais específica: cuidar do quadro 

de avisos do clube, onde eram afixadas todas as notícias de salões e também 

resultados de concursos internos; estabelecer um critério para que o sócio ficasse a 

par de suas fotografias enviadas e retirar correspondências, fazer atas das 

reuniões, remeter ofícios e enviar fotos para os salões nos dias acertados. Não há 

registro de funções atribuídas ao 2o secretário. 

 Já o tesoureiro, também sem definição ou separação de 1o ou 2o, ficou 

encarregado de adotar uma maneira de estimular os sócios a estar em dia com as 

mensalidades, função também não prevista no Estatuto, cujo artigo 32º atribui ao 1o 

tesoureiro, a guarda e responsabilidade sobre os valores do clube, a organização 

de  balancetes, a arrecadação da receita do clube, a quitação das importâncias 

recebidas, o pagamento de despesas e o depósito do que fora recebido. Ao 2o 

secretário cabia a substituição e auxílio ao 1o. 

 A Diretoria Social estava incumbida de estabelecer contatos com outros 

fotoclubes e a Confederação Brasileira de Fotografia e Cinema, comunicando 

mudança de diretoria, por exemplo, tomar providências para o 3o salão e promover 

reuniões festivas nas casas dos sócios que estivessem afastados, além de 

continuar o contato com a sócia Maria Rosário Marques, afastada porque estava 

nos Estados Unidos aprofundando estudos fotográficos. A Diretoria Social deveria 

também promover cursos e palestras. Apesar das especificações as funções 

atribuídas ao diretor social se encaixam bem ao que fora previsto no estatuto, artigo 

34o, que é a coordenação de exposições, excursões e concursos do clube. 

                                                 
64 Ata p. 30 – 12/07/78. 
65 Sobre os integrantes da diretoria deste período veja o anexo 13. 
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 Na diretoria seguinte à de Odessa Hermano, em 1980, com a presidência de 

Lurdinha Pacheco, foram feitas algumas mudanças em relação às atribuições dos 

membros da diretoria. Tanto a 1ª quanto a 2ª secretaria ficaram responsáveis pela 

correspondência, por meio de revezamento. A tesouraria fazia prestação de contas 

bimensalmente. O recebimento de fotos enviadas para salões ficou sendo 

responsabilidade de Rosary Esteves (secretária) que entregava para Luiz Mauro 

Vasconcelos (vice-presidente), responsável por fazer o despacho para o correio. 

 Nos anos seguintes não houve mudança significativa na forma de atuação 

dos presidentes em relação às reuniões ou às funções dos integrantes. Deve ser 

ressalvado que as reuniões deixaram de ser documentadas no Livro de Atas a 

partir de 198266, dificultando a obtenção de informações mais seguras. 

 Como há muitas discrepâncias entre o Estatuto do CO e a sua prática 

enquanto instituição percebe-se que as regras foram criadas muito mais em função 

da adequação aos regulamentos propostos pelo FCCB do que propriamente em 

consideração às peculiaridades do próprio clube e seus integrantes. Em 

contrapartida não poderia ter sido diferente já que o fotoclube de Goiânia tentava 

um alinhamento ao movimento fotoclubista, buscando, com esse objetivo, o seu 

representante maior.  

 Além disso, o Estatuto se caracteriza por ser uma documentação fechada, 

ao passo que o fotoclube é um organismo vivo, composto por pessoas diferentes, 

com opiniões diversas e que deram direcionamentos diferentes daqueles previstos 

por quem criou o documento. 

 Destaque-se que os integrantes, na sua maioria, por possuírem outras 

profissões não dispunham de tempo para a dedicação integral à fotografia, o que 

levava a uma capacidade de compromisso, muitas vezes, limitada pelas 

responsabilidades, fossem profissionais ou pessoais. 

 

1.3. Exposições 

  

 Caixego, Clube Regatas Jaó, Aliança Francesa, Restaurante Degraus, Zero 

Bar, Sesc Campinas, Palácio da Cultura, Parque Agropecuário de Goiânia, Galeria 

Via 18, Shopping Flamboyant, Biblioteca Pública Municipal Marieta Telles, 

                                                 
66 Não se sabe o motivo do fim do uso do Livro de Atas. Inclusive nos anos anteriores a 1982, tem-
se a impressão de que muitas reuniões não foram documentadas. 
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Biblioteca Sesc Universitário, Bar Bazzar, Colégio Rudá e Espaço Cultural dos 

Correios foram alguns dos espaços de Goiânia onde houve exposições do Clube 

da Objetiva. 

 Com as exposições, as fotografias do fotoclube de Goiânia ganharam a 

cidade, outras cidades de Goiás, de fora do Estado e até do País. Assim, o clube 

foi disseminando a instituição por meio de sua produção fotográfica, no início 

restrita aos olhares dos próprios integrantes67, mas que aos poucos foi sendo 

mostrada aos olhos de quem quisesse ver, nos mais variados tipos de lugares. 

 Assim, as exposições fotográficas promovidas pelo Clube da Objetiva se 

constituíram em uma poderosa ferramenta de sua inserção na cultura de Goiânia, 

consolidando-se como entidade fotográfica de referência. Além do reconhecimento 

no movimento fotoclubista brasileiro, impulsionado por um intenso intercâmbio com 

os “clubes-irmãos”. 

 Vale ressaltar também que essa inserção no ambiente cultural de Goiânia e 

do fotoclubismo brasileiro se torna clara com a divulgação das exposições do CO 

nos jornais locais e nos boletins informativos dos fotoclubes e da CBFC. Assim, o 

clube expande seus horizontes para além das reuniões e discussões entre os seus 

integrantes, possibilitando um diálogo constante do fotoclube de Goiânia com a 

sociedade goiana e o movimento fotoclubista. 

Contudo, a promoção das exposições se torna mais freqüente e ativa na 

década de 80 e, conseqüentemente, há mais intensa participação e inserção do 

fotoclube de Goiânia no hall cultural da cidade e do fotoclubismo. Apesar de o 

Estatuto do clube prever a promoção de uma exposição anual, o objetivo não foi 

atingido em alguns anos da década de 70, período em que a atividade ainda se 

mostrava incipiente. 

Essa inadequação das regras criadas pelo próprio clube foi comum no seu 

início, pois tudo estava por ser feito e, nesse sentido a organização de exposições 

não fora exceção. Entretanto, com o passar dos anos, essa atividade se tornou a 

frente de ação do CO, como é possível perceber pela tabela (anexo 16) com a 

listagem das exposições68 realizadas nas décadas de 70 e 80, em diferentes locais. 

                                                 
67 Através dos concursos internos como foi visto no item anterior. 
68 Este levantamento foi feito a partir dos documentos existentes no acervo do CO com o objetivo de 
entender esta atividade como parte das práticas do clube, contudo não se pretendeu chegar a um 
mapeamento definitivo. 
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Nesse sentido, vários tipos de exposição foram delineados pelo fotoclube. 

Pode-se constatar que houve a produção de exposições coletivas promovidas pelo 

CO a partir de datas comemorativas, temas específicos ou livres, inseridas ou não 

em encontros ou congressos, tendo algumas dessas coletivas se tornado 

recorrentes. Constata-se que foram realizadas exposições individuais dos 

integrantes, dentro e fora de Goiânia. E também mostras de fotografias que 

proporcionaram o intercâmbio com outros fotoclubes brasileiros. 

 A 1a exposição do CO foi a abertura para muitas coletivas dos integrantes 

que se seguiram, assim como esta, também com tema livre. Essa liberdade no tipo 

e estilo possibilitava um desenvolvimento fotográfico mais voltado a marca pessoal 

de cada um, em consonância com a ideologia do movimento fotoclubista. Com isso, 

houve exposições em 1971, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1989. 

Dessas exposições, a de 1981, a IV Exposição do Clube da Objetiva, foi 

divulgada no jornal Diário da Manhã do dia 7 de outubro (anexo 17). Na matéria 

“Clube da Objetiva expõe no Degrau 94” são ressaltados o caráter artístico das 

fotografias em questão e a ligação do clube com um movimento de nível nacional.  

 

 Um dos maiores e mais participantes do gênero em todo o país, o Clube da Objetiva – 
Goiânia estará promovendo, a partir de hoje, a IV Exposição Coletiva de seus associados, 
apresentando trabalhos inéditos de 11 fotógrafos que se dedicam à fotografia como forma 
de expressão artística. 69  

 
Nesta perspectiva, um dos expositores, Álvaro Catelan70, completa: “Somos 

nós, os fotógrafos de arte, figuras quixotescas que acreditam na permanência, que 

acreditam na permanência do instante poético, que só a fotografia consegue.”71 

Com a publicação o fotoclube de Goiânia é divulgado como um disseminador 

da arte fotográfica em Goiás. Esta mesma matéria informa que o CO é ganhador de 

vários prêmios e participante de vários salões por todo o país, criando um 

reconhecimento do próprio movimento fotoclubista desenvolvido localmente. 

Contudo, percebe-se também que nem todos os integrantes participavam das 

exposições. Segundo Catelan72, “apenas 11 dos 30 associados apresentaram 

trabalhos...” 

                                                 
69 Não há referência do autor ou caderno e página da publicação da matéria. 
70 Álvaro Catelan é escritor e participou do CO de 1978-1983. 
71 Fala extraída da matéria do jornal. 
72 Fragmento da mesma matéria. 
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Com o mesmo propósito de divulgar a fotografia em Goiás, existiam as 

exposições ligadas a temas específicos como, por exemplo, retratos, Goiânia e 

costumes da vida do povo brasileiro, respectivamente nas exposições realizadas 

em 1985, na Félix Galeria de arte, 1986 e 1988, na Biblioteca Pública Municipal 

Marieta Telles de Mendonça (BPMMTM).  

Percebe-se que pelos temas explorados há um alinhamento claro ao 

desenvolvimento da fotografia artística desenvolvida no interior dos fotoclubes. Isto 

porque os temas eram típicos do fotoclubismo brasileiro, cuja influência vem da 

pintura73.  

Com essas exposições e com a divulgação nos jornais locais, o CO ganhava 

espaço, sendo, por algumas vezes convidado a expor em encontros organizados 

por outras associações. Dentre estas, pode se destacar a mostra fotográfica 

“Saúde, conquista popular”. Essa exposição foi promovida em 1981 a partir de um 

concurso realizado pelo CO, que resultou na mostra de 50 fotografias no XIII 

Encontro Científico de Estudantes de Medicina. Como no clube existiam integrantes 

profissionais da medicina, como Luís Mauro Vasconcellos e Ruy Esteves74, o 

contato com instituições desta área eram mais fáceis. Conclui-se que os contatos 

dos integrantes acabavam determinando alguns direcionamentos adotados pelo 

clube, inclusive relativos às exposições. 

Nessa linha de exposições coletivas com temas específicos, o clube reuniu 

fotografias de seus integrantes, objetivando trabalhar com datas comemorativas, 

das quais podem ser destacadas o 150o Ano da Independência do Brasil,o Dia 

Mundial do Meio Ambiente, Primavera, Mulher, Dia do Trabalho, Dia do Batismo 

Cultural de Goiânia e os150 anos da fotografia.  

Percebe-se que a maioria das datas está ligada a comemorações cívicas, 

mostrando, com isso, outra ligação com a prática fotoclubista, além de fortalecer a 

relação com a comunidade goianiense, afeita à comemoração dessas datas. Isso 

pode ser constatado pelo próprio movimento criado por essas exposições, na 

medida em que a mesma exposição acabou indo para lugares diferentes, como é o 

caso da mostra em comemoração ao 150o Ano da Independência do Brasil, cujas 

fotografias ficaram expostas no Palácio das Indústrias e no Clube Regatas Jaó. 

                                                 
73 No Brasil esta influência vem sobretudo da Academia de Belas-Artes cujos principais temas 
trabalhados eram; natureza-morta, paisagem, retratos entre outros. 
74 Neste ano Ruy já não estava participando do clube mas mantinha alguma relação com o clube, 
por ser esposo de Rosary Esteves, ainda integrante do clube. 
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Enquanto essa mostra foi exposta duas vezes, houve casos de repetição do 

tema em anos diferentes. Percebe-se isso com as exposições das datas 

comemorativas Meio Ambiente, Primavera e Mulher. Sobre o primeiro tema houve 

mostras nos anos de 1982, 1987 e 1989; com o segundo, em 1985 e 1988 e  

Mulher foi o tema das exposições em 1986 e 1988. 

A exposição ocorrida em 1986 a convite da BPMMTM foi matéria no caderno 

2 do Jornal O Popular, de 7 de março de 1986, assinada por Brasigóis Felício 

(anexo 18), com o título “As imagens que revelam os vários tempos da mulher”. 

Nessa matéria, além de informações objetivas sobre a exposição, como datas, 

número de fotografias, expositores, há também dados sobre o CO e sua prática 

fotográfica, como expõe Brasigóis: 

 

Criado em 1970, o Clube da Objetiva funciona nas dependências da Faculdade de 
Arquitetura da UCG e dele participam fotógrafos que têm tido destaque nos concursos e 
salões de que participam. Lutando para o reconhecimento da fotografia como obra de arte, 
o Clube da Objetiva promove eventos para a área (como a Semana de Fotografia, 
programada para agosto), faz palestras nas escolas e divulga o folclore, procurando 
democratizar e popularizar a prática e o conhecimento da arte de fotografar. 

 

 Nesse trecho, Brasigóis cita a promoção de uma Semana da Fotografia, em 

comemoração ao seu dia internacional, 19 de agosto. Esta foi uma realização do 

CO juntamente com a Agência Central dos Correios75 e o Museu da Imagem e do 

Som76. Na oportunidade, o fotoclube de Goiânia promoveu uma exposição 

fotográfica nos Correios, criando assim ligação com uma outra entidade, que é 

expressa no folder da programação da Semana: “Desde sua fundação em 1970, o 

Clube da Objetiva vem procurando atingir seus objetivos de difundir a arte 

fotográfica e manter relações com sociedades e entidades públicas ou particulares” 

(anexo 19). 

 Além disso, a comemoração da data gerou também uma relação direta com 

o movimento fotoclubista, na medida em que a prática era constante nos fotoclubes 

de todo o país, fosse com a produção de exposições ou a organização de 

palestras. 

                                                 
75 Na ocasião a Agência de Correios e Telégrafos lançou um selo comemorativo do Dia 
Internacional da Fotografia. 
76 O Museu da Imagem e do Som foi fundado em outubro de 1988 e funcionava em uma sala do 
Centro Cultural Gustav Ritter. Foi reaberto em 1999 no Centro Cultural Marieta Telles Machado com 
apenas uma sala. Hoje utiliza 11 salas, sendo uma delas exclusiva à conservação fotográfica sob a 
responsabilidade de Stela Horta Figueiredo, que inclusive foi integrante do CO de 1975 a 1977. 
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 As exposições ligadas a datas comemorativas, apesar de estarem 

relacionadas com as comemorações do calendário, não criavam um marco anual, 

uma vez que poucas foram as que se repetiram, inexistindo uma periodicidade. Em 

busca dessa cultura de se visitar mostras fotográficas do CO foram criadas pelo 

mesmo algumas exposições que pela repetição e periodicidade se tornaram típicas: 

“Goiânia, espaço habitado - ontem e hoje?”, “De tudo um pouco”, “Câmera na 

mão”, “Anjos da terra” e “Brasileiros e brasileiras”. Entretanto, embora tenham se 

repetido, a maioria dessas propostas de continuidade não foi levada adiante por 

muito tempo.  

 A mostra “Goiânia, espaço habitado ontem e hoje” foi realizada pela primeira 

vez a convite do VII Encontro Nacional sobre a Formação do arquiteto, em 1981, e 

só voltou a acontecer em 1988, ano em que foi levada para exposição no Clube 

Foto Amigos de Santos77. Com isso, por mais que tenha havido uma tentativa de 

garantir a periodicidade, esta não foi conseguida. 

 Já a exposição “De tudo um pouco”, há princípio, obteve mais êxito, uma vez 

que conseguiu ser veiculada em dois anos seguidos, 1985 e 1986, tendo sido 

realizada em dois locais diferentes neste último ano. Contudo, só em 1989 volta a 

acontecer. Logo, a periodicidade foi iniciada, mas não houve continuidade. 

 A exposição “Brasileiros e Brasileiras” aconteceu em 1988 e 1989. Como 

este estudo prevê a análise somente das décadas de 70 e 80, não é possível dizer 

se houve a continuidade, já que os documentos dos anos seguintes não foram 

estudados. Na matéria “Brasileiros em retratos” (anexo 20) publicada no Caderno 2, 

do Jornal O Popular, de 22/07/89, a repórter Rachel Azeredo ressalta a reedição do 

tema, “Retrato de Brasil,não das fotografias. O tema é apresentado pela segunda 

vez pelo Clube da Objetiva, e consegue, entretanto, se manter sem repetição. As 

fotos trazem novos ângulos das Brasileiras e brasileiros que enchem e povoam as 

terras do Brasil.” 

 As tentativas de se manter temas típicos nas exposições do clube, como no 

caso de “Brasileiros e brasileiras”, alcançaram êxito com a “Câmera na mão”, cujas 

edições se deram 1985, 1986, 1988 e 1989. Mesmo não tendo sido realizada em 

1987, esta exposição criou um marco, pois em todos esses anos foi realizada no 

dia internacional da fotografia. Além disso, demonstra a sua importância na 

                                                 
77 Será falado mais adiante sobre este intercâmbio de exposições com outros fotoclubes. 
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construção de uma cultura fotográfica em Goiás, como expõe o jornalista José 

Sebastião Pinheiro78: 

 

Goiás pode se orgulhar dos fotógrafos que possui e o Clube da Objetiva da importância que 
representa no contexto geral da fotografia goiana. O papel que desempenha desde 1970 
não pode ser ignorado e muito menos deve ficar no obscurantismo. Uma mostra – Câmera 
na mão –, aberta no último dia 14 e que ficará exposta até o próximo dia 21, traz à tona, 
mais uma vez, alguns dos muitos valores que integram o Clube da Objetiva. 

 
Até aqui foram comentadas exposições coletivas produzidas e montadas na 

cidade de Goiânia. Contudo, o Clube da Objetiva mostrou sua produção fotográfica 

em outros locais. Em 1987, por exemplo, o CO participou da Exposição de 

Fotografia do Centro-oeste, promovido pela Fundação Cultural do Distrito Federal. 

O alcance das exposições do clube se deu também em nível internacional. 

Isto aconteceu através do contato de uma das integrantes, Terezinha Waqued, que 

mudara para São Francisco (EUA) e lá conseguira realizar três exposições (anexo 

21)79 a partir do tema “Brazil” em 1988. Com isso, fica reforçada a idéia de que os 

integrantes acabam delineando as atividades do grupo. 

Outra forma de sair dos limites de Goiânia e da prática local do fotoclubismo 

foi o intercâmbio com outros fotoclubes, como o Foto Clube de Minas Gerais-MG, o 

Clube Foto Amigos de Santos-SP, o Cromos Grupo Fotográfico-SP e o Foto Cine 

Clube Bandeirante-SP. O primeiro passo para a troca de fotografias entre clubes foi 

com o recebimento, em 1975, da Coleção circulante da FIAP, que já havia passado 

por outros fotoclubes até chegar ao CO. 

 Ainda em 1975, o CO entra em contato com o FCCB e traz a exposição 

“Fotografias de Ricardo Berger” para a realização em Goiânia. Apesar de este 

fotógrafo não ser um fotoclubista, a relação se dá pelo fato de a mostra fotográfica 

ter acontecido no fotoclube de São Paulo e por meio dele a articulação ter sido feita 

para a vinda a Goiânia. 

Nos anos de 1980 e 1983 o CO trouxe também exposições do Foto Clube de 

Minas Gerais e do Cromos Grupo Fotográfico. Depois de trazidas essas mostras 

para Goiânia, chegou a vez da produção fotográfica do CO ir para outros lugares, 

só que isso só se realizou em 1988, ano em que o clube expõe no Clube Foto 

                                                 
78 Matéria “Com a câmera na mão, o Clube da Objetiva mostra seus talentos” publicada no Caderno 
2 do Jornal O Popular em 17/08/85. 
79 Carta enviada pelo CO a Terezinha Waqued solicitando informações sobre a exposição e cartaz 
de uma das exposições. 
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Amigos de Santos. No seguinte foi convidado a expor no Foto Cine Clube 

Bandeirante, levando a exposição “Brasileiros e brasileiros” (anexo 22)80. Percebe-

se então um trânsito, ainda que não muito intenso, entre as associações 

fotoclubistas. 

Além dessas exposições coletivas, desses diferentes tipos, o CO também se 

fortalecia no ambiente cultural e fotoclubístico através das exposições individuais 

de integrantes do clube: Décio Marmo de Assis, Lurdinha Pacheco, Álvaro Catelan, 

Cidinha Coutinho, Douglas Arantes, Rosary Esteves, A. D. Novato, Sílvia de Souza, 

Luiz Eduardo Carneiro, Celso Abreu, Diógenes Cardoso, Margareth Bastos. 

 Para a realização destas individuais, o grupo, enquanto clube, dava o apoio. 

Uma das formas de estímulo à produção individual foi a criação do Projeto “Parede 

de fotografias”81, instituído em 1988 e que consistia na montagem de exposições, 

mensalmente, em uma das paredes da BPMMTM. Com este projeto o clube 

reforçou todo o trabalho de inserção à cultura fotográfica de Goiânia. 

  Assim, alcançou-se também a participação de integrantes do clube em 

concursos, o que gerou a participação em exposições fora do clube, divulgando o 

nome do CO. Neste sentido, pode-se destacar a participação de Cidinha Coutinho 

na 1a Mostra Nacional sobre o aleitamento materno no Shopping Flamboyant, o 

que lhe rendeu o 2o lugar, com a fotografia “Mãe alimento”. Ou Rosary Esteves, 

que participou com a exposição “De olho na rua” na Mostra “Portfólios”, realizada 

pela Funarte no Rio de Janeiro. 

 Com o mapeamento desses vários tipos de exposições fotográficas 

realizadas, promovidas ou trazidas pelo CO, percebe-se que fora conseguido um 

trânsito, tanto no panorama da fotografia goiana quanto no cenário fotoclubista. 

Vale citar as palavras do jornalista José Sebastião Pinheiro82: “O clube contribui, de 

maneira decisiva, para que a fotografia de Goiás estivesse sempre bem 

representada no cenário artístico nacional, o que, convenhamos, vem acontecendo 

há algum tempo.” 

 

1.4. Os Salões de Fotografia 

                                                 
80 Cartas enviadas pelo Clube Foto Amigos de Santos e pelo FCCB mostrando este intercâmbio. 
81 O projeto não acolhia somente exposições individuais, apesar de ser em maior número, mas 
também exposições coletivas, como a “Raça” de 1988. 
82 Matéria “Com a câmera na mão, o Clube da Objetiva mostra seus talentos”, do Caderno 2, Jornal 
O Popular, 17/08/1985. 



 55 

 

Fotografias 30x40cm, p&b ou colorida, expostas uma do lado da outra em 

paredes ou painéis. Em geral, esta era a configuração dos salões de arte 

fotográfica promovidos por fotoclubes de nível estadual, nacional ou internacional.  

 Os salões tinham como objetivo principal a divulgação da fotografia como 

arte, desenvolvida no interior dos fotoclubes, tanto para o público em geral quanto 

para os fotoclubistas. Com isso, era gerado um intercâmbio entre clubistas e 

clubes. Nesse sentido, pode-se dizer que havia uma tentativa de uniformização da 

prática fotográfica.  

 Apesar de a inscrição de fotografias a serem julgadas para um salão de 

fotografias promovido por algum fotoclube brasileiro ser aberta a qualquer 

fotógrafo, o regulamento era remetido aos fotoclubes, ou divulgado através dos 

boletins informativos e não pelas mídias convencionais, o que acarretava uma 

maior participação dos fotoclubistas em detrimento de pessoas vindas de fora. 

 Como os participantes dos salões compartilhavam de um mesmo princípio 

fotográfico, no que tange à técnica e à visão artística, não havia grandes mudanças 

de estilo de um salão para outro. Para Roland Barthes, 

 

(...) a foto se torna ‘surpreendente’ a partir do momento em que não se sabe por que ela foi 
tirada; qual motivo e qual interesse para fotografar um nu, contra-luz, no vão de uma porta, 
a frente de um velho automóvel na grama, um cargueiro no cais, dois bancos em uma 
pradaria, nádegas de mulher diante de uma janela rústica, um ovo sobre uma barriga nua 
(fotos premiadas em um concurso de amadores) (1984, p. 57). 

  

  O autor não vê surpresa nas fotografias de salões fotoclubistas por 

considerar a ausência de novidade com imagens capazes de surpreender o 

espectador. Barthes defende que a surpresa da fotografia está em ser tirada sem 

um objetivo específico, o que já invalidariam as fotografias de salão, uma vez que 

são feitas para a entrada nos mesmos. 

 Em contrapartida, na visão do fotoclubismo, as fotografias de salões podem 

surpreender desde que o fotógrafo não se prenda às normas ou ao que o julgador 

pensará de sua fotografia. Apesar do fotoclubista, Eduardo Salvatore, ver esta 

possibilidade da novidade nas fotografias dos clubistas, escreve, em dezembro de 



 56 

1987, no boletim informativo do FCCB83, sobre a estagnação fotográfica percebida 

nos salões de fotografia. 

 

Pouca criatividade, pouca originalidade, muita repetição de temas já bastante explorados, 
bastante vistos e, o que é pior, tratados sempre da mesma maneira (...) Trabalhos comuns, 
portanto, que nada de novo nos trazem. (...) Isto reflete a busca somente pela conquista de 
títulos para figurar estatísticas como a PSA ou a FIAP, o que se denomina de “Salonismo”, o 
que pode dar uma satisfação pessoal do “salonista”, mas não leva a nada em termos de 
evolução (mesmo pessoal) e não acrescenta nada à arte fotográfica. 

 

Percebe-se então que a busca pela aceitação nos salões acabava gerando a 

mesmice fotográfica, impedindo a agregação de novos valores à fotografia artística. 

Ainda conforme Salvatore, “(...) o que se deve procurar é uma visão e interpretação 

pessoal, original e criativa dos mesmos. Não a simples cópia de algum trabalho que 

alcançou sucesso” (1987, p. 5). 

Esta mesmice conferida às fotografias dos salões fotoclubistas também foi 

alvo de críticas em um jornal de Goiânia84, na ocasião da realização do 3o salão 

promovido pelo CO. Em matéria do jornal Top News de 01 a 06 de abril de 1980, 

Odessa Hermano, então presidente, critica a crítica deste jornal, segundo a qual o 

salão não apresentava nada de diferente:  

 

Perguntamos: existe alguma coisa de diferente em fotografia? A fotografia pelo que 
sabemos continua sendo apenas um registro do cotidiano, algumas com o uso de técnicas e 
outras, simples, sem tratamento especial. Além da variação do tratamento e da 
diversificação dos temas abordados, não há o que se falar em “novidade” ou em “diferença”. 
Fotografia é só isto aí mesmo. Os trabalhos apresentados neste III o Salão são considerados 

os melhores que se têm feito atualmente, em termos de fotografia, no Brasil . 
 

 Como se percebe, não havia uma aceitação tranqüila por parte dos 

fotoclubistas sobre a “acusação” de repetição fotográfica. Em contrapartida, os 

próprios catálogos veiculados nos salões contendo as fotografias premiadas ou 

aceitas nos salões serviam para nortear o que os júris dos salões acreditavam ser 

fotografias artísticas. Apesar de haver este norte, não se pode dizer que existia 

uma única corrente fotográfica. Várias estéticas85 “conviviam” no mesmo espaço. 

Assim como expõem Helouise Costa e Renato Rodrigues:  

                                                 
83Texto “Considerações à margem do 39 o Salão de Fotografias” referente ao 39 o Salão Internacional 
de Arte Fotográfica promovido pelo FCCB em 1987. 
84 Não há referência deste jornal, apenas foi mencionado por Odessa Hermano no jornal Top News 
do dia 01 a 06 de abril em resposta à crítica. 
85 Será possível perceber esta diversidade das estéticas fotográficas inseridas nas práticas 
fotoclubistas no capítulo seguinte. 
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Havia assumidamente um gosto pela convivência entre as várias concepções da estética 
fotográfica, o que só foi possível devido a duas razões: primeiro pela inexistência de um 
corpo teórico suficientemente estruturado que desse conta das conseqüências estéticas 
últimas de uma especulação moderna; segundo devido à defesa de uma ideologia liberal 
bem ao gosto da pequena burguesia urbana (2004, p. 58). 

 
Por isso, os organizadores dos salões colocavam fotoclubistas com visões 

diferenciadas nos júris. Logo, era comum que pessoas de outros fotoclubes fossem 

convidadas para compor o júri86 dos salões, a fim de garantir o ecletismo, além de 

aumentar o intercâmbio. 

Buscando um relacionamento efetivo com os demais fotoclubes e 

conseqüentemente a adequação ao movimento fotoclubista, era usual que os 

fotoclubes participassem dos salões, levando a uma legitimação dos mesmos. 

Contudo, além da participação muitos fotoclubes recém-criados, em contato com os 

mais antigos, que os auxiliavam, organizavam seus próprios salões. Em 

consonância com este percurso, o fotoclube de Goiânia, ao longo das décadas de 

70 e 80, promove os seus salões de fotografia. 

 Com a promoção destes salões, o Clube da Objetiva consegue a sua 

legitimação definitiva no ambiente fotoclubista, como fala Vicente João Pedro87 ao 

Jornal O Popular de 11 de setembro de 197788, sobre o 1o Salão Nacional de Arte 

Fotográfica: “é um trabalho que deixa o Clube da Objetiva daqui em igualdade de 

condições com qualquer outro do país, e que o coloca entre os primeiros lugares 

em atividades fotográficas.” 

 Logo, os salões de fotografias, por se constituírem em espaços de trocas de 

fotografias e intercâmbios entre fotoclubes, assumem uma importância cabal no 

desenvolvimento do movimento fotoclubista brasileiro. 

 

Salão Estadual de Arte Fotográfica – 1972 

 

                                                 
86 Como veremos na composição do Júri do 1 o Salão Nacional de Arte Fotográfica do Clube da 
Objetiva, em 1977. 
87 Vicente João Pedro foi me mbro da comissão julgadora do 1 o salão. Na época fazia parte da 
Confederação Brasileira de Fotografia e Cinema e era presidente do Fotoclube de Jaú - SP. 
88 Matéria “O momento atual da fotografia”, veiculada no Jornal O Popular, Caderno 2. 
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Imagem 2  

Capa do catálogo do 1 o Salão de Arte Fotográfica de Goiás – 1972 
Fonte: Acervo do CO 

Antes da realização de um salão de fotografia em nível nacional, foi feito um 

estadual, em outubro de 1972, em estande na Praça do Bandeirante, o 1o Salão de 

Arte Fotográfica de Goiás. O evento aconteceu dentro do Encontro de Goiânia 

como parte das comemorações do 39o Aniversário de Goiânia, de 20 a 31 de 

outubro.  

Apesar de ter sido um salão de fotografias, o primeiro do CO, ele não 

apresenta características típicas do fotoclubismo, uma vez que se restringia à 

participação de fotógrafos goianos. Por isso, teve um apelo muito maior no 

ambiente cultural da cidade do que no movimento fotoclubista.  

Além disso, o clube fora convidado pela prefeitura de Goiânia89 a organizá-

lo, não sendo uma idéia surgida no interior do CO. Havia, ainda, a preocupação em 

fazer menção a cidade de Goiânia, até porque foi realizado em comemoração ao 

seu aniversário, o que justifica uma premiação especial à melhor fotografia da 

Cidade, prêmio que, afinal, acabou não sendo concedido, com a justificativa da 

comissão julgadora de que “nenhum trabalho se mostrou realizado o bastante para 

merecê-lo”90. 

Apesar de um distanciamento da prática fotoclubista devido à ausência do 

intercâmbio com outros fotoclubes, a aproximação se dá pelo fato de a comissão 

                                                 
89 O prefeito de Goiânia na época era Manoel dos Reis e Silva. 
90 Fragmento do catálogo do 1 o Salão de Arte Fotográfica de Goiás, 1972. 
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organizadora ter sido formada por integrantes do CO91, que participaram da 

exposição, mas não da premiação. Os organizadores escolheram a comissão 

Julgadora, formada por Adelmo de Moura Silva Café, José Amaury de Menezes, 

Marcos Henrique da Veiga Jardim, Moacir Laterza e Sílvio Berto, pessoas ligadas 

ao cenário artístico de Goiás, criando uma ligação da fotografia com a arte, mas 

não estritamente ligada ao fotoclubismo. 

Entretanto, a maioria dos premiados era de integrantes do Clube da 

Objetiva, exceto Alois Feichtenberg, Doracy Lemes e Hélio Nunes de Oliveira. 

Apesar de a comissão organizadora ser composta por membros do clube, não 

houve restrição para a participação com concorrência de fotografias92. 

Embora não tenha havido uma relação direta com o movimento fotoclubista, 

uma vez que os outros fotoclubes não participaram, ideologicamente o salão estava 

ligado ao mesmo. Com isso se constituiu a porta de entrada à instauração da 

promoção de salões em nível nacional. 

 

Salões Nacionais de Arte Fotográfica – 1977, 1978, 1980, 1981 e 1987 

 

 
Imagem 3 

Capas dos cinco salões nacionais promovidos pelo CO  
Fonte: Acervo do CO 

 

                                                 
91 Os integrantes da comissão foram: Ruy Esteves Pereira, Hardy Silva, Luiz Mauro de Vasconcelos 
e Rosary Caldas Esteves Pereira. 
92 Foram premiados: Medalha de ouro – César Silva; Medalha de prata – Marilda B. Assis; Medalha 
de prata – Décio Marmo de Assis; Medalha de bronze – Marilda B. Assis; Medalha de bronze – 
Doracy Lemes; Medalha de bronze – Alois Feichtenberg; Menção honrosa – Décio Marmo de Assis; 
Menção Honrosa – Hélio Nunes de Oliveira. Não foi dado prêmio especial para a fotografia de 
Goiânia por decisão do júri. 
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O desejo de promover um salão nacional vinha desde 1973, um ano após a 

realização do salão estadual. A solicitação de patrocínio ao então prefeito de 

Goiânia, contudo, foi indeferida. Somado a isso o clube não se reuniu com 

freqüência de 1973 a 1976, o que contribuiu para a impossibilidade de realização 

do salão nacional no período.  

Apesar desta primeira tentativa frustrada, em 1977, acontece o 1o salão 

nacional, de 24 de setembro a 15 de outubro no Parthenon Center. O 2o, 3o, 4o e 5o 

salões aconteceram, respectivamente, em novembro de 1978 no Palácio da 

Cultura, março de1980 no Teatro Goiânia, junho de 1981 no Palácio da Cultura e 

setembro/outubro de 1987, no Shopping Flamboyant93 (anexo 20). 

Percebe-se que não houve uma regularidade nos intervalos para a 

ocorrência dos salões, o que pode estar relacionado a questões de ordem 

econômica. Ainda em relação ao período, não há uma fixação quanto à data para a 

realização das exposições, uma vez que cada um ocorreu em um determinado 

mês, exceto o 1º e o 5º, que aconteceram de setembro para outubro.  

É possível que a tentativa do clube era de que o salão se repetisse 

anualmente, mas como isso acabou não acontecendo, o CO, talvez tenha optado 

por não criar expectativas na sociedade em relação ao seu acontecimento, 

acarretando na sua descaracterização como marco cultural com um data e local 

pré-estabelecidos.  

A falta de regularidade, contudo, não invalidou a acolhida pelo público, 

percebida através do número de visitantes. O livro de visitas do 1o salão teve mais 

de 1.500 assinaturas e vale ressaltar que o salão foi encerrado 10 dias antes do 

previsto, devido ao roubo de seis fotografias94. Cerca de 750 visitantes registraram 

presença no 2º salão e, no 3o cerca de 1.000. Não é possível dizer a quantidade de 

pessoas que visitaram o 4o e o 5o salões pela inexistência dos respectivos livros de 

visitas no acervo do CO. 

                                                 
93 Para verificar dados objetivos sobre estes cinco salões de fotografia foi feita uma tabela 
comparativa entre eles. É importante a visualização desta tabela para cruzar os seus dados com o 
que está sendo escrito sobre os salões, de uma forma mais analítica. 
94 Jornal O Popular do dia 07/10/77 – “Ladrões impediram a mostra de fotografias” - O salão teve que ser 
encerrado 10 dias antes do previsto devido ao furto de 6 fotografias. Dentre elas estava a foto premiada em 1o 
lugar “Branca de neve” de Délcio Capistrano e outras de nus femininos. No dia 30 houve o primeiro furto “Dois 
detalhes” de Wanda Werneck da Socidade Fotográfica de Nova Friburgo, depois entre os dias 2 e 3 “Branca de 
Neve” de Délcio Capistrano da Associação carioca de fotografia. “Contraluz” de Paulo Vital (Academia Santista 
de Fotografia), “Cláudia” de Antônio Carlos de Sousa (Socidade Fotográfica de Nova Friburgo), e “Pensativa” 
de Ângelo Portela Neto (Fotoclube de Londrina). A sexta não fora identificada. 
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 A falta de permanência relativa às datas dos salões, também se estende ao 

local, uma vez que não existe repetição dos mesmos (exceto 2º e 4º). Contudo, os 

locais têm ligação direta com os governos municipal e estadual, o que demonstra 

dependência para com estes órgãos para a realização do evento. Somente o 5º 

salão aconteceu em um centro comercial de caráter privado, o que não invalidou o 

apoio do governo, através da Secretaria Estadual de Cultura, informação que 

consta nos agradecimentos. 

 Quanto à divisão das categorias, o 1º salão apresenta apenas duas, as 

Monocromáticas e os Diapositivos, que representam a divisão usual de qualquer 

salão. Mesmo com a existência do filme colorido ainda não era de praxe utilizar na 

prática fotoclubista, pois, em geral, o próprio fotógrafo manipulava seu filme, mais 

comumente o preto-e-branco, que também era carregado de uma dimensão 

artística que o colorido não tinha. No 3º salão há a inserção da categoria Cópias 

Cor, refletindo o inevitável aumento do uso do filme colorido, que é notado também 

pela quantidade de fotos expostas desta categoria. Isso porque tanto no 3º quanto 

no 4º salão o número de fotografias preto-e-branco supera o de coloridas, 

ocorrendo o inverso no 5º salão, que aponta para a continuidade desse processo, 

reflexo do mercado fotográfico. 

 Apesar de haver essa mudança na relação de quantidade de fotografias nas 

referidas categorias, a escolha das fotografias impressas nos catálogos dos salões 

tende, até o último salão, a privilegiar as Monocromáticas em detrimento das 

Cópias Cor, o que reforça a necessidade de dar esse caráter artístico à produção 

fotoclubista. Entretanto, a escolha pode significar também a restrição orçamentária 

do CO. 

 Em relação aos membros da diretoria do CO, percebe-se que não há 

diferenças gritantes entre os participantes de um ano para o outro, já que não há 

uma distância significativa entre o 1º e o 4º (1977 - 1981). Entretanto, para o 5º 

(1987) esta diferença de anos já identifica uma mudança dos componentes, sendo 

verificada a persistência de apenas dois. 

  Sobre a comissão julgadora, vê-se que o 1º e o 2º salões agregam pessoas 

de fora do Clube da Objetiva, o que pode garantir a soma de outros valores à 

exposição. No 1º há a presença de dois convidados, também fotoclubistas, logo 

esses “outros” valores podem ser estabelecidos no momento da escolha das 

fotografias, apesar de que pode haver grande concordância com os membros do 
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clube, já que compartilham de semelhantes critérios de seleção, de valores 

estéticos e técnicos.  

Já o 2º, a princípio, parece ser mais ousado, pois há a presença de um júri 

popular95, o que pode agregar valores diferentes dos tratados no ambiente 

fotoclubista. Em contrapartida este júri não participa da seleção de todas as 

fotografias inscritas, escolhendo apenas quatro dentre as já escolhidas, da 

categoria Monocromáticas.  

A intenção do júri do CO era dar o 1o lugar a uma fotografia “normal”, ou 

seja, uma que por ela mesma transmitisse uma mensagem, sem o emprego de 

recursos técnicos “...seria a valorização de um trabalho comum, mais próximo da 

arte popular”96 . Mas não houve esta fotografia. O júri acreditou que isso ocorreu 

porque a tendência dos salões é a de premiar fotos com intrincadas técnicas, e os 

autores só enviaram fotos desse tipo. Vê-se uma valorização maior pelo 

acabamento técnico que pela criatividade, até pelo efeito visual que causa, o que 

levou o júri a escolher para o 1o lugar uma foto com técnica. Fato que se deu 

também na escolha dos slides. O que é interessante notar é a novidade do júri 

popular, que mostrou o distanciamento entre a escolha do leigo e a do júri 

especializado, como se pode perceber pelas fotografias escolhidas para o 1o lugar. 

 

                
       Imagem 4                                                     Imagem 5 

                                                 
95 Este júri popular foi formado por um funcionário público, uma dona de casa, uma chacareiro, um 
enfermeiro e um jovem estudante de nível médio, respectivamente, Almiro Moreira da Silva, Ana 
Maria Faria Marçal, José Wagner Cunha Barbosa, Manoel Lourenço Vivas e Rogério Álvares Faria 
Pereira. 
96 Trechos tirados do texto de apresentação do catálogo assinado pela então presidente do CO, 
Odessa Arruda Hermano. 
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1o lugar – Júri fotoclube                                   1 o lugar – Júri Popular 
“Sem título” -  Amílcar Carelli (IFG) - 1978      “Sonata” – Sylvio Moraes (SFF) - 1978 
Fonte: Catálogo 2 o Salão Nacional de           Fonte: Catálogo 2 o Salão Nacional de 

Arte Fotográfica – Acervo do CO                    Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

Pelas fotografias, pode-se perceber o afastamento nos aspectos da estética 

e da técnica. Enquanto a primeira utiliza a manipulação no laboratório, a segunda 

usa a fotografia direta, sem intervenções. Além da diferenciação da escolha do 1o 

lugar, não houve nas outras colocações nenhuma fotografia selecionada pelas 

duas instâncias julgadoras. Assim, não parece que as pessoas “comuns” realmente 

tenham interferido ou decidido de fato sobre as fotografias da exposição. 

Entretanto, verifica-se o afastamento criado pelo movimento em relação ao público, 

na medida em que cria uma forma muito particular de analisar e conceber a 

fotografia.  

Além das fotografias premiadas e aceitas, foram expostas também as 

fotografias dos membros do CO, fora de seleção97 (mostra paralela que não 

acontece nos 3º e 5º salões) que constituem um marco importante, pois há a 

divulgação do trabalho fotográfico local, que coaduna com o dos outros 

expositores, dando uma dimensão de qualidade em nível nacional para os 

fotoclubistas locais, aos olhos do público local.  

Quanto à estética fotográfica predominante, pode-se dizer que é também a 

fotografia direta, mas esta avaliação parte apenas do 2º salão, que em seu catálogo 

contém somente as imagens de nove fotografias, sendo que apenas uma usa 

técnica de manipulação, a fotomontagem. Com isso, não é possível afirmar com 

certeza, mas aponta para este veredicto. 

Essa estética da fotografia direta, percebida pelas fotografias, também é 

reforçada no texto de apresentação, escrito por Odessa Martins Arruda Hermano 

no 2º salão, quando são explicitados alguns critérios pautados pela comissão para 

a escolha das fotografias. Já os textos de apresentação dos outros três salões 

expõem a importância da realização de um salão de fotografia e sua relação com a 

cultura.  

Nesse sentido, Lurdinha Pacheco, no catálogo do 4o salão diz: 

 

                                                 
97 Somente no catálogo do 2 o Salão Nacional de Arte Fotográfica há fotografias dos membros do 
C O. 
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Este quarto salão tem o objetivo maior de deixar patente a disposição da diretoria do Clube 
da Objetiva de levar a todos a fotografia como atividade útil, necessária e estética, de 
grande valor documental, e não como um simples hobby dispendioso de uns poucos que 
somente buscam o inédito, para brilhos individuais. 

 
Fica claro o desejo do clube de se aproximar da sociedade goianiense, 

através da exposição neste salão. E com isso criticando algumas práticas do 

fotoclubismo que, por vezes, lhe dão a conotação de “gueto”, na medida em que a 

produção fotográfica é bastante distante do senso comum, como foi mostrado no 2o 

salão, por meio das diferenças de escolha do júri popular e júri fotoclubista. 

Por último, em relação à participação dos fotoclubes, é visível que esta é 

superior à dos “avulsos”, o que revela o caráter de associativismo do fotoclube de 

Goiânia em relação aos demais, previsto na própria concepção do fotoclubismo. 

Além disso, não há grande rotatividade, pois inexistem grandes variações de 

fotoclubes participantes de um salão para o outro ou mesmo no que diz respeito à 

quantidade.  

É notória a atuação do Foto Clube de Londrina, em termos de quantidade de 

fotografias inscritas, talvez por isso tenha sido o mais escolhido, na maioria dos 

salões. Já o Foto Cine Clube Bandeirante, de São Paulo, pioneiro nas 

experimentações construtivas e fundador de uma estética moderna, acaba não 

tendo tanta representatividade, não participando nem mesmo do 1º salão. 

 

Salões Nacionais com te m as específicos  

 

Além dos salões nacionais sem um tema definido, foram realizados dois 

salões cujos temas foram ecologia e auto-retrato. Apesar de o primeiro ter tido essa 

pretensão nacional, apresentou características de um salão estadual, na medida 

em que permitiu a participação com direito a premiação inclusive de integrantes do 

CO, aliando-se, assim, a cultura local, enquanto o segundo se mostrou bastante 

ligado ao movimento fotoclubista, por ter nascido em reunião dos fotoclubistas. 

O 1o Salão Nacional de Fotografia Ecológica de Goiânia aconteceu de 18/09 

a 02/10/81, na Associação Médica de Goiás, durante o 4o Congresso da 

Associação Médica de Goiás, e depois se deslocou para o saguão da Escola de 

Arquitetura. Este primeira salão foi uma promoção da Sociedade de Defesa dos 

Recursos Naturais e Universidade Federal de Goiás sob o patrocínio da Fuji Filme 

do Brasil.  
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O Salão Nacional de Auto-retrato se mostra bastante ligado ao movimento 

fotoclubista, uma vez que a própria idéia de sua concepção surgiu na XII Bienal de 

Arte Fotográfica98, de 21 de maio a 5 de junho de 1982 no Salão Centenário do 

Teatro Carlos Gomes em Blumenau. Os fotoclubistas reunidos decidiram fazer o 

salão com a organização do Clube da Objetiva. 

 

Salões estaduais e nacionais, com ou sem temas, todos contribuíram para o 

processo de reconhecimento do Clube da Objetiva, tanto em âmbito local quanto no 

nacional. O clube passou a ser parte das atividades culturais de Goiânia, ao 

mesmo tempo em que se adequou às práticas do movimento fotoclubista. Portanto, 

foi legitimado como a instituição de associação de fotógrafos representante da 

capital do Estado de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Livro de Atas n o 41 – p. 43 (verso) do dia 23 de setembro de 1982. 
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C A PÍT U L O 2. VE N D O  IM A G E N S D O F O T O C L U BIS M O 

 

 O fotoclube de Goiânia teve como base para a criação de suas atividades 

institucionais a prática de outros fotoclubes brasileiros, especialmente o Foto Cine 

Clube Bandeirante-SP. Em relação à prática fotográfica, existiria também uma 

aproximação? 

 De forma superficial a resposta a esta questão é afirmativa uma vez que 

fotoclubes fazem parte de um movimento de nível mundial, o fotoclubismo, com o 

desenvolvimento de uma prática fotográfica voltada à intenção de dar à fotografia o 

estatuto de “obra de arte” através de trocas de experiências entre integrantes dos 

clubes ou mesmo inter-clubes.  

Uma das formas de troca de experiências se dava no envio de fotografias 

aos salões, de um clube para outro, como vimos no capítulo anterior. O fotoclube 

promotor do salão recebia as fotografias e as selecionava. O resultado desta 

seleção era o panorama fotográfico escolhido pela instituição, mas que mantinha 

relação com a representação imagética da prática fotoclubística vigente. 

Neste sentido, o Clube da Objetiva, nos cinco salões nacionais que 

promoveu, escolheu as fotografias que deviam fazer parte dos mesmos. Com isso, 

mostrou o seu ponto de vista sobre o que é uma fotografia artística, mediante a 

aceitação em Salões Nacionais de Arte Fotográfica. 

Assim, este ponto de vista local estava intimamente coerente ao do 

movimento fotoclubista, na medida em que se baseava na experiência adquirida ao 

longo do desenvolvimento dos estilos fotográficos que o caracterizavam. Toma-se 

como pressuposto o “ponto de vista”99como experiência de um grupo excluído do 

discurso dominante (DENZIN, 1996, p.54). 

Trata-se do distanciamento do discurso ligado a um conceito fetichista de 

“arte”, fundamentalmente antitécnico e que pressente seu fim no advento da própria 

técnica (BENJAMIN, 1994, p.92). A tentativa do movimento fotoclubista é 

justamente a de dar um caráter artístico à fotografia, acreditando que mesmo 

através de um meio técnico, a câmera fotográfica, é possível obter um produto 

artístico. 

                                                 
99 Faz-se empréstimo deste conceito advindo da etnografia, proposto por Norman K. Denzin, no livro 
Interpretative Ethnography – Ethnographic practices for th 21st Century, 1996. 
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Apesar de haver essa discordância, a tentativa de agregar um caráter 

artístico à fotografia se dá de uma forma a se adequar aos cânones vigentes de 

arte, ditados pela pintura. Com isso, há a preocupação em transformar a fotografia 

em uma obra única, eliminando o seu caráter de reprodutibilidade.  

Logo, a cisão com o pensamento dominante não é radical. Contudo a partir 

dessa ligação pictórica começa-se a pensar a fotografia como arte, culminando em 

um pensar artístico para a mesma, tendo como representantes e semeadores deste 

ponto de vista as associações de fotógrafos amadores, os fotoclubes. 

Como há esta sujeição à arte dominante, em um primeiro momento, na 

medida em que se pensa a arte ligada ao belo (SCHAEFFER, 1996), a fotografia 

praticada pelos fotoclubistas também faz esta associação. Portanto, é possível 

pensar os estilos fotográficos como possibilidades de um desenvolvimento estético, 

sejam com características que se aproximem da pintura ou não. 

Para isso, tanto em nível mundial quanto nacional, a prática fotográfica 

fotoclubista foi desenvolvida em um primeiro momento pela estética fotográfica do 

pictorialismo, mais tarde do modernismo, sofrendo influências, ainda, do 

fotojornalismo e da fotopublicidade. 

A partir do entendimento das características que balizam essas estéticas, 

será possível pensar em algumas respostas à questão colocada no início do 

capítulo. Além de perceber como se dão as práticas fotográficas no fotoclubismo, 

através das escolhas que o fotoclube de Goiânia fez nos cinco salões. Logo, o 

Clube da Objetiva será analisado na sua condição de seletor de imagens.  

Para atingir esse objetivo, o texto terá como suporte o entendimento das 

estéticas fotográficas presentes na história do fotoclubismo. As características das 

estéticas fotográficas, pictorialismo e modernismo, serão apreendidas através de 

fotografias presentes na história da fotografia dos respectivos períodos históricos, 

em nível internacional e nacional, para uma compreensão do contexto geral do 

desenvolvimento dessas estéticas. O local entra em cena com o paralelo entre 

algumas fotografias dos fotoclubes PCB e FCCB100 e as publicadas nos catálogos 

dos cinco salões nacionais promovidos pelo Clube da Objetiva, escolhidas por ele. 

                                                 
100 Foram escolhidos estes dois fotoclubes por já existirem pesquisas que contemplem o universo 
imagético dos mesmos, respectivamente, de Maria Tereza Bandeira de Melo e Helouise 
Costa/Renato Rodrigues. Além de serem as associações fotográficas de maior representatividade 
no Brasil. 
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Além disso, verificar-se-á como o fotojornalismo e a fotopublicidade 

influenciaram a prática fotográfica destas associações, mesmo não tendo se 

desenvolvido como estética da prática fotográfica clubista. Essa influência será 

percebida por meio das fotografias impressas nos catálogos mencionados. 

As imagens foram tiradas de catálogos impressos em preto-e-branco, 

portanto, não se levará em consideração a questão da cor, mesmo tendo sido 

escolhidas fotografias coloridas ou diapositivos. Parte-se do pressuposto de que 

são impressões em preto-e-branco passíveis de se fazer a apreensão das estéticas 

do pictorialismo, modernismo, fotojornalismo e fotopublicidade por meio da 

caracterização da forma de se retratar o objeto. 

Com isso, será possível constatar as características e influências na prática 

fotográfica dos fotoclubes das décadas de 70 e 80, com especial atenção ao Clube 

da Objetiva, neste momento visto como seletor de imagens, a fim de se verificar a 

sua forma de conceber a prática fotográfica e sua possibilidade como arte.  

Logo, as fotografias visitadas neste capítulo foram escolhidas pelo Clube da 

Objetiva, na ocasião dos salões promovidos por ele, possibilitando a percepção da 

existência ou não de uma relação com as estéticas fotográficas já citadas. E em 

conseqüência, uma ligação deste fotoclube com o conceito fotográfico disseminado 

no fotoclubismo brasileiro, ou seja, a fotografia como um produto artístico.  

 

2.1. O Pictorialis m o  

 

Do ponto de vista histórico a relação entre arte e fotografia se inicia com o 

movimento pictorialista (1890 -1914), que demonstra o desejo da fotografia em “se 

fazer pintura” (DUBOIS, 1993, p. 254). Para isso buscou bases da pintura como 

composição e enquadramento na sua materialização visual, a fim de reclamar o 

mesmo prestígio dado a esta, considerando, assim, a fotografia uma das belas-

artes. 

A origem de sua palavra confirma esta relação com a pintura. Pictorialismo 

deriva da expressão inglesa pictorial photography em que pictorial provém da 

palavra picture, cujo significado é imagem ou quadro, mas não pintura, traduzida na 

língua inglesa por painting. Por isso, o objetivo inicial foi dar a conhecer a fotografia 

como uma imagem entre as demais imagens. (MÉLON, 1986, p. 87) 
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A fotografia fez dela (da pintura), através de suas cópias e de suas contestações, a 
Referência absoluta, paterna, como se tivesse nascido do Quadro (isso é verdade, 
tecnicamente, mas apenas em parte; pois a câmera obscura dos pintores não é mais que 
uma das causas da Fotografia; o essencial, talvez, tenha sido a descoberta química) 

(BARTHES, 1984, p.52). 

 

 Barthes (1984) entende que a fotografia, em sua essência, não se distingue 

da pintura e, assim, o pictorialismo não seria nada mais que “um exagero do que a 

Foto pensa de si mesma”. O autor afirma que não é pela pintura que a fotografia se 

relaciona com a arte, mas pelo teatro.  

 Essa aproximação, segundo Barthes, se justifica tendo em vista a relação 

que o teatro e a fotografia mantêm com a Morte. Desde os primórdios do teatro há 

uma ligação com o culto aos mortos e com a caracterização dos atores como 

mortos. O busto pintado de branco no teatro totêmico, por exemplo. Na fotografia, o 

congelamento também propicia a sensação de morte. “(...) a Foto é como um teatro 

primitivo, como um Quadro Vivo, a figuração da face imóvel e pintada sob a qual 

vemos os mortos” (Barthes, 1984, p. 54). 

 Esta relação da fotografia com o teatro, apresentada por Barthes, não 

aparece em Benjamim, que a discute como arte, mas ligada à pintura. Contudo 

considera essa controvérsia  “irrelevante e confusa” (BENJAMIN, 1994, p. 176) 

 Devido a esta pretensão de aproximação à pintura, o pictorialismo apresenta 

características da estética romântica. Isto porque “a arte é a re(a)presentação do 

ser em sua verdade, a presentificação da essência do aparecer” (SCHAEFFER, 

1996, p. 173). Essa relação é possível quando pensado sobre o processo de 

produção da fotografia pictorialista, realizado pela intervenção manual, como na 

pintura, o que torna essencial na sua apresentação como obra de arte. 

Inicialmente a discussão entre arte e fotografia se fixa neste modo de 

produção manual, cuja prática acontece em decorrência da proliferação das 

câmeras portáteis Kodak, lançadas por George Eastman (1854-1932) nos Estados 

Unidos em 1888, com o seguinte slogan: “Você aperta o botão e nós fazemos o 

resto.” Com a popularização da fotografia, surge o movimento fotoclubista, que se 

apóia no movimento pictorialista, constituindo-se em uma espécie de “frente” de 

reação à massificação da prática fotográfica (COSTA, 1998, p. 262).  

 Nesse sentido, segundo Sontag, somente com a industrialização a fotografia 

alcançou o status de arte. Além de ter propiciado usos sociais para a atividade do 
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fotógrafo, gerando uma reação contra estes usos, o que reforçou a consciência da 

fotografia como arte (2004, p.18). 

 Assim como expõem Costa (1998) e Sontag (2004), o pictorialismo é visto na 

história da fotografia, na maioria das vezes, como um movimento de reação 

conservadora à industrialização e à massificação da fotografia.  

Para Walter Benjamim (1994, p. 167), o pictorialismo se configura na 

tentativa de criação da ilusão da aura101 na fotografia, através de todos os artifícios 

de retoque. Gisele Freund (2004, p. 82) associa a fotografia pictórica ao processo 

de decadência artística do retrato fotográfico. Enquanto que Philippe Dubois (1993, 

p. 254) conceitua esse movimento como a fotografia com um discurso de pintura, 

Boris Kossoy (1980, p. 82) critica o movimento devido ao caráter elitista de sua 

prática. 

Já Maria Teresa Bandeira de Melo (1998, p. 16) assume uma postura de 

compreensão do pictorialismo, a partir de seu contexto de surgimento, quando, 

segundo a autora, podem ser percebidas suas contribuições para a definição 

artística da fotografia. Com isso, o movimento em questão não mantém com a 

pintura uma relação de mera imitação, mas de correspondência no sentido de 

elevar a fotografia ao estatuto de arte. Para a autora, 

 
Com o objetivo de afirmar o lugar da imagem fotográfica no campo da arte, esses fotógrafos 
fundariam o pictorialismo: um movimento internacional, coerente, autônomo e sem 
precedentes na história da fotografia. Com a intenção de promover o reconhecimento da 
fotografia enquanto obra de arte, assumem o seu caráter de técnica, mas adotando uma 
atitude interpretativa e teórica na produção da expressão artística (MELO, 1998, p. 32). 

 

Para melhor entendimento das críticas e elogios ao movimento pictorialista, 

a partir dos posicionamentos dos autores citados, faz-se necessário entender 

algumas das características do pictorialismo.  

Este movimento era composto, principalmente, por fotógrafos amadores e 

membros de uma classe burguesa emergente, visando fazer da fotografia uma 

atividade artística, em que se cultuava a estética acadêmica e sobrevalorizava-se a 

técnica fotográfica, em caráter internacional, com a troca de fotografias entre os 

fotoclubes e criando, assim, uniformidade de técnicas e estilos. 

                                                 
101 Para Benjamim (1994, p. 170) aura “é uma figura singular, composta de elementos espaciais e 
temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja.” 
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 O movimento pictorialista surge, então, em oposição à conceituação e à 

valorização da fotografia exclusivamente como técnica, afastada do seu sentido 

estético. Para isso, afirma o caráter artístico da fotografia, propondo um estatuto 

distinto para a fotografia, ligado não só à pura técnica, produto do automatismo e 

da objetividade da câmera, mas também à arte, através da valorização do ato 

fotográfico. Buscou-se com isso fundar uma estética original que superasse o 

caráter empírico da prática documental, com técnicas baseadas em intervenções 

na cópia fotográfica com a utilização de múltiplos processos, para conquistar um 

lugar no mundo das belas-artes. 

 Para isso, o movimento define a imagem fotográfica como “resultado da 

interpretação do sujeito-fotógrafo, que atua como um intermediário entre o tema / 

objeto e o medium.” (MELO, 1998, p. 14) 

 As primeiras manifestações do movimento pictorialista aconteceram em 

Viena, Londres e Paris, com a posterior proliferação de associações fotográficas. 

Em 1853, surge a primeira associação de fotógrafos, a Photographic Society of 

London, fundada por Roger Fenton e presidida por Sir Charles Eastlake, também 

presidente da Royal Academy. Logo, a associação seguia as mesmas propostas de 

uma academia de arte: realização de exposições anuais, estímulo à apresentação 

das fotografias em público e à obediência a certos padrões estéticos 

(GERNSHEIM, 1986, p.74). 

 Como as academias de arte ditavam os padrões estéticos, os fotógrafos 

buscavam os valores da pintura. As soluções estéticas eram também produto das 

restrições técnicas, como a combinação de negativos, cópias recortadas, retocadas 

e depois reproduzidas. Para o desenvolvimento do movimento pictorialista, apesar 

de cronologicamente compreendido entre 1890 e 1914, seus princípios são 

encontrados nos trabalhos de Oscar Rejlander, Henry Peach Robinson e no 

movimento naturalista de Peter Henry Emerson. 

Oscar Rejlander102 fez combinações de vários negativos, chamada de 

impressão composta, para solucionar problemas de ordem técnica, como a 

                                                 
102 Oscar Rejlander  era pintor de origem sueca e se estabeleceu na Inglaterra em 1840. Em contato 
com a fotografia dedicou-se ao retrato (GERNSHEIM, 1986, p. 74)  
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focalização de todos os planos. Em 1857, faz a fotografia The two ways of life103, na 

qual combina 30 negativos, para produzir um tema de inspiração alegórica.  

 

 
Imagem 6 

O. G. Rejlander – The two ways of life / 1857  
Fonte: Gernsheim, 1986, p. 74  

 

Com isso, Rejlander tem como proposta uma fotografia desmecanizada e 

única, inspirando-se nos cânones da pintura, buscando justificar a inclusão da 

fotografia no campo estético da arte, estabelecendo igualdade entre fotografia e 

pintura. Sobre esta fotografia, Marc Mélon faz as seguintes considerações: 

 
Conforme a tradição acadêmica, The two ways of life se preocupa mais pela expressão da 
idéia do que pela cópia da natureza. O equilíbrio do quadro se ajusta a moral: a esquerda, o 
vício, a depravação e a morte; a direita, a virtude, a sabedoria e a salvação. Os dois pratos 
da balança marcam a figura central e dominante do pai, origem de tudo, cujos dois filhos 
tomam caminhos opostos (M ÉLON, 1996, p. 82). 

 
Discípulo de Rejlander, Henry Peach Robinson104 utiliza também a 

impressão composta, como a fotografia Fading away, na qual sobrepõe cinco 

negativos. Esta sobreposição era utilizada para corrigir distorções de perspectiva, 

possibilitando, assim, a manipulação total da imagem. Logo, como vemos na 

fotografia abaixo, a profundidade de campo é suprimida, sendo que todos os 

elementos aparecem nítidos, como acontece na pintura ou no desenho. 

                                                 
103 Esta fotografia era tão grande quanto uma pintura (16x31 inches) e foi mostrada em público pela 
primeira vez em 1857, no Manchester Art Treasures Exhibition, e comprada, posteriormente, pela 
Rainha Vitória. 
104 Robinson  era pintor e aquafortista e adotou a fotografia como profissão em 1852. Ele desenhava 
suas fotografias antes de realizá-las a fim de manipular a imagem mesmo antes da sua tomada 
(Fatorelli, 2003, p. 79).  
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Imagem 7 

H. P. Robinson – Fading Away / 1858  
Fonte: Fatorelli, 2003, p. 79 

 
Em 1869, Robinson publica o livro Pictorial effect in Photography, um manual 

ilustrado e baseado em regras acadêmicas de composição e muitos conselhos que 

encorajavam montagens artificiais e cópias de pinturas. Robinson aconselhava 

também a produção de um esboço da composição a lápis ou a carvão antes de se 

começar a fotografia a fim de adaptar o material a seus desejos.105 

Berenice Abbott106 considera este livro de Robinson um dos piores exemplos 

da história da fotografia, por plagiar a composição dos quadros. Isso porque o 

sistema pregado pelo autor tinha a intenção de corrigir o que via a câmera. “Uma 

fotografia não é uma pintura, um poema, uma sinfonia, nem uma dança. Não é só 

uma imagem bonita, nem um exercício de técnicas contorcionistas e encaminhadas 

à pura qualidade do positivado” (ABBOTT, 2004, p. 219). 

Na contramão da artificialidade das composições fotográficas propostas por 

Robinson, Peter Henry Emerson, médico e fotógrafo, em 1880 lança as bases para 

o movimento naturalista. Ele propõe uma estética fotográfica baseada nos preceitos 

naturalistas da fidelidade à experiência visual e, em 1889 publica o manifesto 

Naturalistic photography, no qual defende que a fotografia deve ser tão natural 

quanto a visão e ataca o fazer fotográfico artifical. 

                                                 
105 Informações recolhidas de trechos do texto Propósito pictorial en fotografia , 1869, de Henry 
Peach Robinson. In: Joan Fontcuberta, 2004, p.61. Foi publicado originalmente como Pictorial effect 
in Photography: being hints on composition and chiaroscuro for photographers. Piper & Carter, 
Londres (1869). 
106 Berenice Abbott escreveu críticas sobre Robinson no texto La fotografia en la encrucijada de 
1951 in Joan Fontcuberta, 2004, 213-220. Ele foi publicado originalmente como Photography in the 
Crossroad na Universal Photo Almanac. 
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Emerson argumenta que a influência da pintura sobre a fotografia tem sido 

grandiosa no que tange às faculdades estéticas, contudo a sua convencionalidade, 

frequentemente, danosa107. Nesse sentido identificou sua postura estética com a 

dos impressionistas, uma vez que, para ele, a fotografia está envolvida com as 

impressões obtidas direta e instantaneamente da natureza.  

Por isso, a imagem deveria ser a transposição de uma cena como vista por 

um olho humano normal, como a fotografia abaixo. Emerson sustentou seus 

argumentos nas pesquisas desenvolvidas por fisiologistas, buscando uma 

aproximação máxima entre as imagens ocular e fotográfica, que entrou em colapso. 

Ele torna pública a incompatibilidade entre fotografia e fisiologia com a divulgação 

de um panfleto em 1891, com o título The death of naturalistc photography. 

 

 
Imagem 8 

P. H. Emerson – Gathering Water Lilies / 1886  
Fonte: Fatorelli, 2003, p. 75 

 

 

Apesar de esses fotógrafos delinearem as práticas no ambiente fotoclubista 

e o pictorialismo ter sido agregado ao mesmo, a data oficial do “nascimento” deste 

último pode ser considerada como a da primeira exposição do Câmera Club de 

Viena, que aconteceu em 1891, com 600 fotografias selecionadas entre mais de 

4000 por um júri composto por pintores e escultores (MELO, 1998, p.35). 

                                                 
107 Informações tiradas de trechos do texto Fotografia naturalista (1889) publicado em 2004 no livro 
Estética Fotográfica de Joan Fontcuberta, p. 71. Foi originalmente publicado com o título de 
Naturalistic photography for students of art, Gilbert & Rivigton Ltd., Londres, 1889. 
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 Por volta de 1890, a partir desse movimento, os amadores formam 

associações com o intuito de promover a “arte da câmara”, diferentes das primeiras 

associações de 1850/60, que oscilavam entre arte e técnica (no sentido de 

industrialização). 

 Dentre essas associações, as mais representativas foram Camera Club de 

Viena (Áustria), Photo Club Paris (França), Linked Ring Brotherhood de Londres 

(Inglaterra), Association Belge de Photographie (Bélgica), Gesellschaft (Alemanha) 

e Camera Club (Nova Yorque) (SOUGEZ, 1996, p. 151). 

A estética pictorialista, desenvolvida por essas associações, fugia às 

transformações estéticas da época. Os pictorialistas intentavam dar à fotografia o 

estatuto de obra de arte, com a reintrodução da cópia única pela intervenção em 

todas as etapas do processo fotográfico. Entretanto, havia práticas voltadas para 

uma produção fotográfica sem interferências materiais, seguindo as propostas de 

Emerson, chamada, posteriormente, de fotografia direta. 

Para isso, aconteciam reuniões organizadas pelos associados, em que se 

divulgavam informações sobre processos técnicos, materiais e novos produtos, 

comunicavam-se resultados de experiências inéditas, trocavam-se publicações 

locais ou internacionais e confrontavam-se produções fotográficas108. 

Também costumavam promover salões anuais, com seleção das melhores 

imagens produzidas no decorrer do ano. Exposições internacionais eram 

organizadas todo ano por uma das associações, o que possibilitava uma seleção 

rígida das obras, assegurando a homogeneidade estética dos princípios de criação 

e a definição das bases do movimento. 

Além dos salões e exposições, as revistas e a imprensa em geral abriam 

espaço para discussões sobre a arte fotográfica, não só em relação à publicação 

de catálogos como também portfólios e boletins informativos. A maioria das 

associações tinha seu próprio boletim informativo, com acesso aos boletins de 

outras associações. Contudo seguiam a mesma fórmula: manuais práticos, 

informes internos, textos sobre técnicas ou artigos debatendo a questões sobre o 

caráter artístico da fotografia. 

Apesar de um consenso quanto aos objetivos teóricos, o pictorialismo não 

produziu uma estética única e conceitualmente definida. Isso porque o movimento 

                                                 
108 Estas práticas fotoclubistas influenciaram os fotoclubes do século XX, até mesmo nas décadas 
de 70 e 80 como vimos no capítulo anterior, A exemplo do Clube da Objetiva, em Goiânia. 
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não se organizou em torno de um manifesto estético que reunisse uma variedade 

de técnicas e produções distintas de um país para o outro. Logo, as associações 

serviram de referência, o que não garantia a uniformidade do movimento (MÉLON, 

1986, p. 93). 

Paralelamente ao pictorialismo europeu, o norte-americano se fortalecia e 

criava uma estética própria, baseada em grande medida no movimento naturalista. 

Em 1902, um grupo de fotógrafos liderado por Alfred Stieglitz109 fundou a Photo-

Secession110 com o intuito de reconhecer a fotografia não subordinada à arte, mas 

como um meio de expressão individual.  

Para isso, os fotógrafos do Photo-Secession utilizaram a Straight 

Photography, “fotografia direta”, que não emprega retoques nem técnicas de 

pintura, mas apresenta forte sentido de composição e um apurado trabalho técnico 

de revelação e ampliação. Com isso, um novo caminho é aberto para a fotografia, 

dividindo a prática artística em “manipulada” e “direta”111. 

A fotografia direta tinha um projeto fotográfico voltado, em grande parte, para 

o registro de cenas urbanas112, como “O Terminal” de Stieglitz, contudo com a 

inserção de seu olhar pessoal.  

 

                                                 
109 Stieglitz já havia tido contato com o movimento pictorialista europeu. Em 1887 ganhou um prêmio 
do British Amateur em cujo júri estava Emerson (SOUGEZ, 2001, p.154). E foi um dos 25 
selecionados dentre os 350 participantes na Exposição de 1891, promovida pelo Camera Club de 
Viena (MÉLON, 1986, p. 85). 
110 A Photo-Secession foi fudanda por Stieglitz juntamente com Edward Steichen, John Bullock, 
Frank Eugene, Dallet Fuguet, Gertrude Kasebier, Joseph Keiley e Claurence W hite (MÉLON, 1986, 
p. 98). 
111 A dualidade entre fotografia “direta” e “manipulada” vem desde as discussões propostas por 
Robinson e Emerson. 
112 Apesar de temporalmente inserida no movimento pictorialista, esta fotografia de Stieglitz e outras, 
das séries verticais e equivalência, estão esteticamente mais ligadas à fotografia moderna, como 
veremos adiante.  



 79 

  
Imagem 9 

Alfred Stieglitz – The terminal / 1893  
Fonte: Gernsheim, 1986, p. 84 

 

Stieglitz editou a Revista Camera Work113, utilizada como meio de 

divulgação dos secessionistas. Em 1905 fundou a Galeria Little Gallery, uma sala 

de exposição sem júri nem concurso aberto a fotógrafos, pintores, escultores, 

reduto da vanguarda européia nos EUA, na Quinta Avenida no 291. Apesar de esta 

galeria ter sido a de maior divulgação fotográfica do grupo, este tinha galerias de 

arte a sua disposição em diferentes cidades onde havia conseguido 

reconhecimento pela sua arte114. 

 

Apesar de o pictorialismo e o fotoclubismo na Europa terem se desenvolvido 

a partir do século XIX, no Brasil, este último surge em meados do século XX, 

tomando como direcionamento estético, a princípio, o movimento pictorialista 

internacional, sobretudo com o Photo Club Brasileiro115, no Rio de Janeiro. 

O Photo Club Brasileiro teve atuação fundamental no desenvolvimento da 

fotografia artística até o fim da década de 1940, apesar de ter continuado atuando 

até fins da década de 1950. Ele se estabeleceu como um espaço de crítica aos 

                                                 
113 A revista funcionou de 1903 até 1917. Nesse período foram publicados textos dos fotógrafos 
Steichen, Keiley, Demanchy e dos críticos de arte Caffin e Shaw, além de publicações de fotografias 
das melhores obras norte-americanas e européias (MÉLON, 1986, p. 98). 
114 Conteúdo tirado do livro “Camera Work – The Complete Illustrations 1903-1917”, Alfred Stieglitz, 
1997, p.353. Artigo escrito pelo fotoclubista francês Robert Demanchy, “Pictorial Photography”, 
Camera Work n o 18, 1907. 
115 Sobre a história, atividades e desenvolvimento fotográfico deste fotoclube, tomaremos como 
base, sobretudo, os estudos de Maria Teresa Bandeira de Melo, escritos no livro “Arte e fotografia: o 
movimento pictorialista no Brasil”, de 1998. 



 80 

fotógrafos profissionais vinculados ao comércio, ao lucro e aos “meros batedores 

de chapa” (MELO, 1998, p. 68). 

Seguindo o direcionamento do movimento pictorialista, o Photo Club 

Brasileiro absorveu a dimensão academicista de filiação à estética da pintura, 

aproximando-se da visualidade da Academia de Belas Artes116, o que pode ser 

percebido na escolha dos temas – paisagens, marinhas, estudos de nu, cenas de 

gênero, naturezas-mortas, retratos – e preocupação no equilíbrio da composição. 

Assim como o movimento fotoclubista internacional, no interior do Photo 

Club Brasileiro acreditava-se que a obra de arte estava ligada ao estilo do autor: 

sentimento, personalidade e individualidade. Logo, se a fotografia não trazia a 

marca do artista não era uma fotografia artística, ligando-se assim a uma visão de 

arte acadêmica. Nesse sentido, não era a originalidade que conferia valor à obra, o 

mérito estava no modo como o artista a interpretava. 

Por isso, controlavam-se todas as etapas do fazer fotográfico, assegurando 

a geração de uma cópia única, com a intervenção através de processos de 

pigmentação, como o bromóleo, goma bicromatada, correção de falhas, retoques, 

utilização do flou e outros.  

Semelhante ao movimento internacional, esta manipulação na cópia não era 

unânime entre os integrantes do Photo Club Brasileiro. Isso gerou uma divisão em 

dois grupos, os intervencionistas e os puristas, que acreditavam, respectivamente, 

que a fotografia devia ser feita manualmente como o pintor ou com recursos 

exclusivamente fotográficos. 

 Assim, percebe-se que a prática fotoclubista dos anos 70 e 80 sofreu 

influências do pictorialismo, inclusive o Clube da Objetiva, com a inserção dessa 

dualidade entre purismo e intervencionismo, além de trabalhar com temas típicos, 

como paisagem, natureza-morta, nu e retratos. Para melhor apreender isto, abaixo 

estão colocadas algumas imagens do Photo Club Brasileiro117 e de fotoclubes do 

                                                 
116 O ensino na Academia Imperial das Belas-Artes incorporava as ‘exposições gerais’, centro 
importante de difusão da cultura na época, com sua pinacoteca e biblioteca especializada, desde 
1816. A Academia deu inicialmente mais importância ao que se denominava ‘pintura histórica’, 
incluindo a retratística em geral (ZANINI, 1983, p. 403). 

 
117 Fotografias retiradas do Livro “Arte e Fotografia: o movimento pictorialista no Brasil” de Maria 
Teresa Bandeira de Melo (1998). 
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Brasil das décadas de 70 e 80118, para que possam ser identificadas aproximações 

entre as imagens destes fotoclubes, no que diz respeito à estética do pictorialismo. 

 

 
Imagem 10 

João Nogueira Borges (PCB) – Paisagem / s.d.  
Fonte: Melo, 1998, p. 151 

 

 

 
Imagem 11 

Antônio Ferreira Santos (FCL) – Campos Rosados II / 1977  
Fonte: Catálogo do 1 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo CO 

 

                                                 
118 Os fotoclubes e as fotografias escolhidas para traçar este paralelo fazem parte dos catálogos dos 
cinco salões nacionais promovidos pelo Clube da Objetiva, entre 1977-1987. Nos catálogos não há 
a data de tomada da fotografia, por isso foi convencionado como período o ano de aparição da 
mesma, no respectivo salão.  



 82 

 
Imagem 12 

 Rui Mello Porto (FCL) – Paisagem / 1980 
Fonte: Catálogo 3 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo CO 

 

As três fotografias são imagens típicas do tema Paisagem, freqüentemente 

trabalhado pelos fotoclubistas, sendo que as imagens 10 e 12 possuem também o 

título “Paisagem”.  Logo, há uma aproximação entre as fotografias no que tange ao 

tema e ao título, além da forma de materialização do assunto. Ambas as paisagens 

são compostas por um casebre envolto por árvores e morros, de forma que este, 

nas imagens 10 e 12, está posicionado em um dos terços da foto e na imagem 11 

há uma leve descentralização. Percebe-se, então, uma obediência às regras de 

composição, tendo o casebre como ponto de fixação do olhar. 

 
Imagem 13 

Hermínia Nogueira Borges (PCB) – Sem título / s.d.  
Fonte: Melo, 1988, p. 174 
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Imagem 14 

Airton Procópio dos Santos (FCL) – Textura / 1981 
Fonte: Catálogo 4 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

Ligado ao tema Natureza, no pictorialismo era bastante recorrente o registro 

fotográfico de flores, o que parece ter se mantido na prática fotográfica dos 

fotoclubes das décadas de 70 e 80. Nota-se também uma similaridade quanto à 

forma de colocação do objeto principal, as flores. Embora as fotografias tenham 

sido tomadas na horizontal e vertical, respectivamente, as flores ocupam somente 

um espaço das mesmas. E como as paisagens anteriores, estas aparecem em um 

terço do quadro, e revelam também uma obediência às regras de composição. 

 
Imagem 15 

Pedro Calheiros (PCB) – Sem título / 1950  
Fonte: Melo, 1988, p. 193 
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Imagem 16 

Nelson Guedes (CFACS) – Estudo em branco / 1981  
Fonte: Catálogo 4 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo CO 

 

As fotografias de Pedro e Nelson são expoentes do tema Natureza-morta. 

Contudo apesar de terem fotografado o mesmo objeto, ovos (inteiros e quebrados) 

saindo de um cesto e uma jarra, respectivamente, há uma diferenciação quanto à 

posição do fotógrafo no momento da tomada. Enquanto na primeira o fotógrafo 

parece ter tirado por cima do objeto, dando uma sensação de vista aérea e gerando 

um único plano, na segunda existe uma frontalidade em que se faz uma 

diferenciação dos planos, tendo com mais nitidez os ovos da frente. Nesse sentido, 

houve uma aproximação das fotografias quanto ao tema e um distanciamento 

quanto à forma da tomada, sendo que a de 1950 apresenta algumas características 

da estética moderna, tanto com relação à tomada aérea quanto na utilização da 

sombra. 

 
Imagem 17 

Clóvis de Brito (PCB) – Nu / 1950  
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Fonte: Melo, 1998, p. 186 

 

 
Imagem 18 

Antônio C. S. de Souza (SFNF) – Momento de Cláudia / 1977 
Fonte: Catálogo do 1 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

Além dos temas já abordados até aqui, o Nu feminino sempre teve um 

espaço no ambiente da fotografia artística e, conseqüentemente, no fotoclubismo.  

Pode-se perceber isso por meio das imagens 17 e 18, que retratam a figura 

feminina. Na primeira, apesar de não estar frontalmente colocada para a câmera, a 

nudez aparece mais. Na imagem 18 essa relação pessoa fotografada e nudez se 

inverte, uma vez que a mulher se mostra frontalmente para a câmera, contudo 

esconde sua nudez com os cabelos. Logo, na imagem 17 o olhar se volta para a 

nudez, enquanto na 18 o rosto chama mais atenção. 
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Imagem 19 
Hermínia Nogueira Borges (PCB) – Pretinho / 1926  

Fonte: Melo, 1998, p. 181 

 

 
Imagem 20 

Geraldo Neiva (ACF) – Tião / 1977 
Fonte: Catálogo do 1 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

 Retrato, tema presente na fotografia desde os seus primórdios, também 

ganhou espaço no fotoclubismo. Nas imagens 19 e 20 são retratadas crianças 

negras com diferentes escolhas de enquadramento e iluminação. No retrato 

“Pretinho” o menino não olha para a câmera e está com o corpo levemente na 

diagonal, dando um “ar” de inocência ao ser captado, corroborada pela iluminação 

uniforme. Já em “Tião” o retratado olha diretamente para câmera, perdendo a 

inocência de menino, ficando a imagem carregada de um tom ameaçador. Esse é 

ratificado pela iluminação escolhida, com a dualidade de luz e sombra. 
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Imagem 21 
João Nogueira Borges (PCB) – Começando a faina / 1937  

Fonte: Melo, 1998, p. 156 

 

 
Imagem 22 

Miguel Aun (FCM G) – Partida / 1978  
Fonte: Catálogo do 2 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

Nessas duas imagens há a presença do homem em um ambiente 

aparentemente rural, mas com a interferência do urbano, através da figura dos 

trilhos e do trem somente na imagem 21. Embora haja essa semelhança quanto 

aos objetos retratados, as fotografias foram escolhidas pela utilização que fazem do 

flou, característico do pictorialismo, gerando uma névoa nas mesmas, a fim de 

fazê-las perder a fidelidade fotográfica, dando um caráter artístico, segundo 

cânones do fotoclubismo. 

Por meio dessas imagens percebem-se algumas diferenciações relativas à 

forma de registro ou à utilização da iluminação. Em contrapartida, algumas 

características se mantêm, sobretudo quanto à tentativa de dar um caráter artístico 

à fotografia. Mesmo que a prática da montagem e do recorte, pelo menos nestas 

fotografias escolhidas, não tenha sido tão utilizada quanto nos primórdios do 

pictorialismo. 

Apesar de o fotoclubismo ter sofrido influências de outros movimentos e 

estéticas fotográficas, é inegável a relação com o movimento pictorialista, fundador 

das bases do fotoclubismo, cuja influência se estende ao Clube da Objetiva. Com o 

paralelo traçado entre as imagens do Photo Club Brasileiro e algumas selecionadas 

nos cinco salões nacionais promovidos pelo CO, foi possível perceber o fotoclube 

de Goiânia enquanto instituição seletora de imagens. Logo, há uma aproximação 
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com os princípios do pictorialismo, uma vez que o Clube da Objetiva compartilha os 

fundamentos desta estética fotográfica. 

 

2.2. A Fotografia Moderna 

 

A proposta de arte fotográfica ligada ao pictorialismo começa a ser 

questionada no início do século XX, em âmbito internacional. Um dos expoentes 

desse questionamento é o fotógrafo Paul Strand, na época integrante do Grupo 

Photo Secession. Em decorrência disso, em 1917, escreve em um dos últimos 

artigos da Revista Camera Work119: 

 

O poder potencial de todo meio é dependente da pureza de seu uso, e toda tentativa de 
mistura termina na morte de algumas coisas, como o colorir, tornando a fotografia em 
pintura fotográfica, a goma-bicromatada, etc., em que a introdução do trabalho manual e 
manipulações escondem a expressão em um impotente desejo de pintar (STRAND, 1917, p. 
780). 

 
Nesse sentido, Sontag (2004, p. 143) recupera Strand, quando escreve na 

década de 20 que [o fato de] “os produtos de uma câmera se enquadrarem na 

categoria de Arte é irrelevante”120. Logo, a autora vê a herança modernista avessa 

à preocupação de ser vista como arte, diferente de sua colocação no pictorialismo.  

Com isso, a estética fotográfica passa de romântica a funcional. Schaeffer 

(1996, p.181) a conceitua como “uma estética cognitiva, mas [que] postula um 

conhecimento das formas e não um conhecimento dos objetos.” Logo, a sua 

cognição passa a ser feita pela forma e não pelo objeto em si, propiciando uma 

nova maneira de conceber o fazer fotográfico, que não está necessariamente no 

processo (como no pictorialismo), mas na sua visualidade. 

Assim, a fotografia moderna surge em resposta às novas concepções de uso 

da câmera fotográfica, buscando uma formalização visual voltada para a utilização 

dos meios fotográficos como expressão autônoma (STRAND, 2004, p. 105-108) 

 

                                                 
119 Camera Work – The Complete Ilustrations 1903-1917, 1997, p. 780 e 781. Artigo “Photography”, 
de Paul Strand. 
120 Apud Susan Sontag, 2004, p. 143. 
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 Imagem 23 

Paul Strand – Shadow pattern / 1915  
Fonte: Gernsheim, 1986, p. 86 

 

Nessa fotografia de Strand, pode-se perceber a utilização de características 

próprias à fotográfica e materialização da estética funcional. Há uma valorização 

das formas em detrimento da referência a objetos, com o uso de valores tonais, 

texturas e linhas, sem o aparecimento do objeto como um todo. 

Edward Weston121 também compartilha da idéia de que pelas suas 

características ópticas e químicas a fotografia pode ser usada de maneira criativa, 

por meio da variação do ângulo de tomada, uso de filtros ou pela mudança da 

iluminação. 

Diferente desta produção moderna iniciada pela crítica ao pictorialismo, Man 

Ray se alia às vanguardas européias, como o dadaísmo e o surrealismo, com uma 

produção também essencialmente fotográfica e sem a preocupação de estar 

fazendo arte ou não.  

Além dos experimentos ópticos e químicos, Man Ray propunha 

experimentos visuais, compreendidos em três fases: os fotogramas e rayogramas 

(na década de 1920); as solarizações dos anos 30 e os desenquadramentos, com a 

inversão do ângulo de tomada (FATORELLI, 2003, p. 111). 

 

                                                 
121 Ver informações sobre Edward Weston. Artigo “Viendo fotográficamente”, publicado no livro 
Estética Fotográfica, organizado por Joan Fontcuberta (2004, 199-207) escrito pelo fotógrafo e 
publicado originalmente como “Seeing Photographically”, em The Complete Photographer, vol. 9, 
no49, 1943.  
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Imagem 24 

Man Ray – Sem título / 1922  
Fonte: Fatorelli, 2003, p. 114 

 

A fotografia acima foi feita a partir do rayograma, técnica desenvolvida por 

Man Ray, que seguia o princípio do fotograma122, mas era realizada com o 

emprego de objetos reflexivos como espelhos, vidros, primas e cristais. Como se vê 

na imagem, o objeto perde sua referência e ganha a visualidade pela sua 

geometria. 

Outra experimentação em laboratório, realizada por este fotógrafo foi a 

utilização de outra técnica, a solarização. Este procedimento “consistia em acender 

e imediatamente desligar a luz do laboratório durante a revelação do negativo ou 

da cópia fotográfica” (FATORELLI, 2003, p. 115). Como exemplo desta técnica 

tem-se a fotografia abaixo, que, assim como o rayograma, cria um deslocamento 

do referente da fotografia.  

 

                                                 
122 Técnica fotográfica feita no laboratório sem a utilização da câmera. Esta consistia na colocação 
de objetos sobre um material sensível a luz e que, em contado com a mesma, formaria uma 
imagem. 
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Imagem 25 

Man Ray – Primat de la matiere sur la pensée / 1929 
Fonte: Fatorelli, 2003, p. 116 

 

Longe das experimentações no laboratório fotográfico, mas ainda ligado ao 

propósito de distanciamento do referente, Man Ray trabalha com a fotografia direta, 

a partir da inversão dos ângulos de tomada. Na fotografia Anatomies, de 1936, 

pode-se perceber isso com a geometrização do assunto. Além disso, o ângulo de 

tomada incomum cria uma nova percepção do objeto, tirando o caráter de 

objetividade do referente. 

 

 
Imagem 26 

Man Ray – Anatomies / 1936 
Fonte: Fatorelli, 2003, p. 117 

 

Com essa breve retomada da história e do desenvolvimento da fotografia 

moderna em âmbito internacional, parte-se da concepção de que ela nasce no 

início do século XX, em consonância com as vanguardas européias e a partir da 

problematização do potencial e das limitações da linguagem fotográfica. Contudo, 

no Brasil ela só se manifesta em meados da década de 1940, ideologicamente 
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semelhante aos Estados Unidos, como um questionamento ao pictorialismo, 

restringindo-se, entretanto, ao ambiente fotoclubista. Isso porque “o palco da 

renovação modernista foi o Foto Cine Clube Bandeirante (SP)” (COSTA, 2006, 

p.144). A autora defende que somente com a prática fotográfica do Foto Cine Clube 

Bandeirante o modernismo se estrutura de maneira sistemática, tendo como 

finalidade uma produção artística seguida de reflexão teórica123.  

No entanto, a autora Heloísa Espada124 argumenta que o desenvolvimento 

desta fotografia moderna brasileira se deu devido ao contato dos clubistas com a 

fotografia moderna norte-americana, com a vinda da exposição “Fotografia 

artística”125. Segundo esta autora, a modernidade fotográfica não fora construída 

fechada no FCCB, uma vez que manteve contato com a fotografia internacional, 

cuja estética influenciou sobremaneira o desenvolvimento deste novo conceito de 

fotografia.  

Apesar de Costa e Silva não mencionarem explicitamente esta influência do 

contato com fotógrafos estrangeiros, como expõe Espada, todos vêem na fotografia 

a inserção de novas bases estéticas no interior do FCCB. 

 

A modernidade se caracterizou pela intenção de recolocar a arte sobre bases estéticas, 
pretendendo negar a tradição pela renovação constante da expressão artística. 
Conseqüentemente, ela acabou por fundar uma outra tradição: a tradição do novo (COSTA 
& SILVA, 1987, p.11). 

 
Segundo estes autores, a fotografia moderna surge do desejo da instauração 

de uma nova estética baseada na superação da perspectiva, sistema nascido no 

Renascimento e que sintetiza o modo de olhar do homem que a criou. Sobre a 

perspectiva, Arlindo Machado expõe: 

 

A perspectiva central e unilocular inventada no Renascimento introduziu nos sistemas 
pictóricos ocidentais a estratégia de um efeito de ‘realidade’ e fez com que os seus artífices 
mobilizassem todos os recursos disponíveis para produzir um código de representação que 
se aproximasse cada vez mais do ‘real’ visível, que fosse o seu analogon mais perfeito e 
exato ( 1984, p. 27). 

                                                 
123 Apesar de haver esta reflexão teórica, Helouise Costa a considera incipiente (2006, p.144-148). 
124 Artigo “Panamericanismo e Straight Photography como impulsos da fotografia moderna 
paulistana” (48-57), publicado na Revista Boletim n o 1 – Grupo de Estudos do Centro de Pesquisas 
em Arte & Fotografia do Departamento de Artes Plásticas, ECA-USP, 2006. 
125 Esta exposição aconteceu em 1947 na Biblioteca Municipal de São Paulo. Trazida do Museu de 
Arte Moderna de Nova York (MoMa) com imagens de Andréas Feininger, Helen Levitt, Ansel 
Adams, Ralph Steiner, Arthur Rothstein, Chaim Soutine, Charles Sheele, Eric Salomon, Louise Dahl 
W alfe, Henri-Cartier Bresson, Walder Evans, Berenica Abbot, Paul Strand, Edward Weston, Barbara 
Morgan e Cedric Wright (Spada, 2006, p. 48). 
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O surgimento da fotografia se deu carregado de um teor de realidade, 

encaixando-se perfeitamente neste conceito da perspectiva. Na contramão disso, a 

fotografia moderna vem transformar o seu uso. Isso foi feito através da exploração 

de características da própria fotografia, como a linha, as formas, não 

necessariamente condicionadas ao seu objeto, mas ao figurativismo. Com isso, há 

a busca de formas de representação visual voltadas ao abstracionismo. Logo, “a 

fotografia moderna tornou-se o elo entre duas realidades antagônicas da arte do 

século XX: a figuração e a abstração” (COSTA & SILVA, 2004, p.80). 

  A construção desta nova estética fotográfica, uma estética moderna, foi feita 

por alguns fotógrafos pioneiros, a partir de suas pesquisas individuais, que, apesar 

de díspares, instauraram um novo olhar, caracterizando-se por uma clara ruptura 

com a prática acadêmica. Essa experiência fotográfica moderna passou por três 

fases: a Fase dos Pioneiros, a Escola Paulista e a diluição da experiência moderna, 

dentro do Foto Cine clube Bandeirante (COSTA, 2006, p.144). 

 A fase dos Pioneiros é o período em que foram delineadas as principais 

características da fotografia moderna no Brasil, a partir da obra fotográfica de José 

Yalenti, Thomaz Farkas, Geraldo de Barros e German Lorca. Nas fotografias deles 

podem ser percebidos os elementos que caracterizam e dão sustentação à nova 

proposta estética. 

Os Pioneiros do Foto Cine Clube Bandeirante trabalharam no sentido do 

experimentalismo, deslocado da questão puramente técnica para a construção de 

uma nova sensibilidade e a denúncia da arbitrariedade do “código perspético”126. 

Com isso, o desenvolvimento da fotografia moderna voltou-se para a exploração 

das potencialidades da luz, o uso do contraluz, a geometrização dos motivos, as 

especulações de ordem formal, enfatizando ritmos, planos e texturas, 

enquadramentos e ângulos inusitados e as intervenções do processo fotográfico, a 

fim de questionar os limites da fotografia.  

 Essas características se encontram nos trabalhos destes fotógrafos 

pioneiros, que, apesar de terem trilhado caminhos distintos, embora 

complementares objetivavam colocar a fotografia como meio de expressão 

                                                 
126 Termo utilizado por Helouise Costa e Renato Rodrigues no Livro “Fotografia Moderna no Brasil” 
(2004). Para discutir sobre a perspectiva, em 1984, no Livro “Ilusão Especular”, Arlindo Machado 
utiliza a variante código perspectivo. 
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autônomo, deixando de lado o seu caráter exclusivamente documental (COSTA & 

SILVA, 2004, p. 37). Isso possibilitou pesquisas posteriores, mudanças na 

produção fotoclubista e, sobretudo, a consolidação de uma nova linguagem 

fotográfica. 

Para se perceber isto, foram escolhidas quatro fotografias, uma de cada um 

destes pioneiros, a fim de traçar um paralelo com a produção fotográfica de alguns 

fotoclubistas atuantes nas décadas de 70 e 80.  

O objetivo principal é identificar as características que deram base à 

fotografia moderna no Brasil. E permitir que se perceba também o modo de adesão 

a essas mudanças de ordem estética por parte dos fotoclubes posteriores, inclusive 

do Clube da Objetiva, através das análises de algumas imagens escolhidas pelo 

CO para que compusessem o conjunto fotográfico dos catálogos dos seus cinco 

salões nacionais, assim como foi feito com as imagens do pictorialismo. 

 

 
Imagem 27 

José Yalenti (FCCB) – Energia / 1945  
Fonte: Costa&Silva, 2004, p. 132 
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Imagem 28 

Antônio J. M. Calino (CFFNVR) – Pintores / 1978  
Fonte: Catálogo do 2 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo CO 

 

 
Imagem 29 

Geraldo Neiva (FGA) – Solarização / 1981 
Fonte: Catálogo do 4 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo CO 
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Umas das características marcantes da fotografia moderna, bastante 

explorada por José Yalenti, foi o uso do contraluz, em que o ponto de luz está atrás 

do objeto principal, que fica em silhueta, ou seja, mais escuro do que o resto da 

cena. A imagem 28 utiliza também esse recurso, criando uma outra referência para 

os objetos retratados, vistos mais em função de sua geometria do que o próprio 

referente. Além da ligação do tipo de iluminação há também entre as imagens 27 e 

28 uma aproximação quanto ao assunto, ambos essencialmente urbanos, típico de 

assunto moderno. Nesse sentido foi colocada a imagem 29, que dialoga quanto ao 

assunto enfocado, apesar de utilizar uma técnica diferenciada, a solarização. 

 
Imagem 30 

Thomaz Farkas (FCCB) – Barragem de usina / 1951  
Fonte: Costa&Silva, 2004, p. 135 

 

 
Imagem 31 

Frederico Mielenhausen (CGF) - Seio / 1987 
Fonte: Catálogo do 5 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo CO 
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Assim como Yalenti, Thomaz Farkas fez uso da fotografia direta, além de, 

dentre outros recursos, um enquadramento arrojado, propiciando uma outra visão 

ou mesmo o estranhamento do referente. Como se percebe, o assunto é a cidade, 

no caso a barragem de uma usina. Quanto a isso a imagem 31 se afasta, 

mantendo uma relação com a fotografia de Farkas no que tange a este 

enquadramento criador de uma nova visualidade. Além de se perceber essas 

aproximações com a fotografia moderna, a imagem mostra a diferença em relação 

ao pictorialismo no que diz respeito ao registro da nudez feminina. 

 
Imagem 32 

Geraldo de Barros (FCCB) – A menina do sapato / 1949 
Fonte: Costa&Silva, 2004, p. 140 

 

 
Imagem 33 
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W alter Brugger (CFACS) – Stop Pollution nº 3 / 1987 
Fonte: Catálogo do 5 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo CO 

 

Por caminhos diferentes, Geraldo de Barros trabalha a fotografia moderna 

fazendo uso de experimentações de laboratório, recortes, superposições, desenhos 

feitos no negativo, fotomontagens e fotogramas, questionando os limites da 

fotografia, como mostra a imagem 32. A imagem 33, de Walter Brugger, demonstra 

também essa inventividade, através do uso da fotomontagem, passando a 

mensagem de “Pare a poluição” pela exploração da plasticidade fotográfica. 

 
Imagem 34 

German Lorca (FCCB) – Le diable au corps / 1949  
Fonte: Costa&Silva, 2004, p. 146 

 

 
Imagem 35 

Delcio Capistrano (ACF) – Tentação / 1980 
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Fonte: Catálogo do 3 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo CO 

 

German Lorca seguiu tanto a fotografia direta quanto a intervencionista. 

Contudo, a imagem 34, vai ao encontro da manipulação fotográfica, com a 

aplicação da técnica de solarização, possibilitando a abstração do referente. A 

imagem 35 também faz uso dessa técnica, o que propicia uma nova visualidade 

acerca do retrato, assim como do homem retratado por Lorca. Apesar de 

enquadramentos distintos, a técnica une essas imagens, especialmente por 

transformar a suas referências. 

 
Imagem 36 

Eduardo Salvatore (FCCB) – Sombras da tarde / 1948  
Fonte: Costa&Silva, 2004, p. 147 

 

 
Imagem 37 
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Frederico Mielenhausen (CGF) – Silhuetas / 1981 
Fonte: Catálogo do 4 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

A forma de utilização da sombra na fotografia moderna adquire nova feição, 

como mostra a imagem de Salvatore, em que a sombra não só cria o equilíbrio no 

quadro, como fazia no pictorialismo, mas torna-se um elemento de expressão 

autônoma. Uso semelhante da sombra está na imagem 37, em que as duas 

sombras de pessoas são os elementos de maior atenção e os objetos à volta se 

tornam secundários. A sombra torna-se o fundamento dessa imagem. 

 

               
               Imagem 38                                                                 Imagem 39 

Décio Brian (SFNF) – Gabriela / 1977          Rui Mello Porto (FCL) – Alma Branca/1980 
Fonte: Catálogo do 1 o Salão Nacional          Fonte: Catálogo do 3 o Salão Nacional de 
de Arte Fotográfica – Acervo do CO             Arte Fotográfica – Acervo do CO 
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      Imagem 40      Imagem 41 
Álvaro de Pereira Gomes (ACF) –                            Sílvia de Souza (CO) – Man / 1987 
             Obscuro / 1987                                             Fonte: Acervo do 5 o Salão Nacional 
Fonte: Catálogo do 5 o Salão Nacional                      de Arte Fotográfica – Acervo do CO 
de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

 Esses quatro retratos fazem parte dos catálogos do Clube da Objetiva 

e servem para que se perceba a diferença em relação ao pictorialismo ao se 

trabalhar o tema. O contraste entre preto-e-branco, luz e sombra, tornam-se 

fundantes, realçando a geometrização e perda da referência do objeto. Isso 

possibilita uma nova visualidade, além de criar uma nova relação com a 

perspectiva. Nessas quatro imagens, 38, 39 40 e 41127, os retratados parecem 

estar em um único plano, achatado, não existe nada além.  

Com isso, são ressaltadas as linhas e formas de cada uma das pessoas, que 

acabam perdendo as características de um ser humano comum. Em “Gabriela” a 

mulher está cortada por linhas e parece ter perdido parte da face através da 

iluminação escolhida. Já os retratados de “Alma branca” e “Obscuro” se misturam 

com o fundo, perdendo alguns elementos do rosto humano. O enquadramento 

desconcertante de “Man” corta, de forma abrupta, o olhar do retratado, envolto por 

um negro intenso. 

                                                 
127 Apesar de a imagem 37 ser de autoria de uma fotógrafa do Clube da Objetiva, foi colocada aqui 
por fazer parte do catálogo do 5 o Salão Nacional e criar um diálogo com as demais. Isto porque o 
objetivo neste momento não é o de analisar fotografias dos integrantes do clube mas das imagens 
escolhidas por ele para compor o conjunto fotográfico dos catálogos de seus salões nacionais, das 
quais foram selecionadas algumas para possibilitar a percepção de relações com a estética 
moderna. 
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Percebe-se, pelas imagens acima, uma grande aproximação entre a estética 

moderna dos anos 40 e 50 com a de 70 e 80. Além das características citadas 

através das imagens, vê-se que apesar de ter havido uma mudança radical com a 

estética do pictorialismo no que tange a sua visualidade, ainda há uma relação com 

temas e títulos deste movimento. Embora se crie um distanciamento referencial, 

como nas imagens 30 e 31, respectivamente, “Barragem da usina”, de Thomaz 

Farkas, e “Seio”, de Frederico Mielenhausen, há um direcionamento do que é o 

objeto através dos respectivos títulos, retornando o olhar ao seu referente.  

Conclui-se que a fotografia moderna acabou mostrando uma outra 

possibilidade visual, diferente daquela feita inicialmente no interior do movimento 

fotoclubista. Não quer dizer, como se percebe pelas fotografias dos catálogos em 

questão, um abandono de práticas pictorialistas, mas a agregação das modernas, 

sem muito questionamento, uma assimilação espontânea daquilo que era visto nas 

imagens de outros salões e catálogos.  

O movimento fotoclubista caminhou esteticamente balizado nesses dois 

movimentos, tornando-se possível um intercâmbio maior entre os fotoclubes, com a 

troca de experiências. Isso se deu por meio da criação de uma instituição com o 

intuito de organizar e unir as diversas associações. 

Em dezembro de 1950, durante a 1ª Convenção Nacional de Arte 

Fotográfica, promovida pelo Foto Cine Clube Bandeirante, com a presença de 

todos os fotoclubes existentes no país, foi criada a Confederação Brasileira de 

Fotografia e Cinema (CBFC), que passou a representar o Brasil na Fedération 

Internationale de l’Art Photographie (FIAP).  

Com isso, o movimento fotoclubista adquire um alto nível de organização, 

com o acontecimento de inúmeros salões pelo país, intenso intercâmbio entre os 

fotoclubes, com a publicação de seus boletins informativos e também da revista 

Íris, que circulava desde 1947, a primeira revista de fotografia de caráter comercial.  

 Nesse contexto do movimento fotoclubista surge a Escola Paulista de 

fotografia128, que paralelamente ao trabalho dos pioneiros fotografavam com o 

objetivo de criar uma nova sensibilidade artística, com a quebra das regras 

clássicas de composição, uso do claro-escuro radical, ênfase nas linhas, 

                                                 
128 O termo “Escola Paulista” foi criado pela crítica das revistas especializadas da época para 
designar a produção moderna do FCCB. 
 



 103 

ressaltando o caráter abstrato, geometrização dos motivos e quebra da integridade 

do processo fotográfico tradicional. 

 Segundo Costa e Silva, 

 

 A força e a originalidade da Escola Paulista fizeram com que a fotografia chegasse 
finalmente aos museus, impondo o reconhecimento da crítica de arte que até então havia se 
mostrado totalmente alheia a essa forma de expressão (2004, p. 61). 

 

 Em 1949 aconteceu exposição de Thomaz Farkas no Museu de Arte 

Moderna (MAM). Neste ano o Museu de Arte de São Paulo (MASP) organizou um 

laboratório fotográfico no museu, pelo qual Geraldo de Barros, Thomaz Farkas e 

German Lorca ficaram responsáveis. A partir disso outras exposições aconteceram 

como Geraldo de Barros, no MASP em 1950, German Lorca no MAM-SP em 1952, 

a Escola Paulista em sala especial na II Bienal Internacional de São Paulo em 

1953, Ademar Manarini, no MAM-SP em 1954 e, em 1956, José Mauro Pontes e 

Eduardo Ayrosa, no foyer do Teatro Maria Della Costa. 

 No fim da década de 50, a experiência moderna no interior do Foto Cine 

Clube Bandeirante começou a se diluir. Contudo, ainda permaneceu um grupo que 

deu continuidade à Escola Paulista, produzindo trabalhos que conduziram a um 

novo figurativismo, de cunho humanista e que redefiniu os rumos da modernidade 

(COSTA &SILVA, 2004, p. 95). 

 Essa continuidade da utilização da estética moderna pode, inclusive, ser 

percebida nos fotoclubes da década de 70 e 80 e também no Clube da Objetiva 

como o seletor das imagens e, por isso, conivente com a agregação dessa estética 

funcional. 

 

2.3. Influências do Fotojornalis m o e da Fotopublicidade 

 

Com a ascensão do fotojornalismo, em que o fotógrafo participa direta e 

imediatamente com o mundo, dissemina-se uma estética em que a gratuidade do 

fotoclubismo não se encaixa. Com isso, em meados de 60, há uma perda de 

espaços conquistados nas décadas anteriores e, conseqüentemente, da 

importância social desse movimento. Acrescente-se que a produção dos 

fotoclubistas se tornou anacrônica diante de novas questões culturais que se 

apresentavam (COSTA & SILVA, p. 147, 2006).  
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Apesar da consideração deste declínio do movimento fotoclubista, em 

decorrência da redefinição das práticas fotográficas, apontadas pelo fotojornalismo 

e pela fotopublicidade, a atuação dos fotoclubes ainda persiste. Neste sentido 

Costa & Silva apontam que essas associações “vivem da lembrança do seu 

passado, das antigas glórias vividas e do sonho de retornar aos bons velhos 

tempos – que não voltam mais” (2004, p.111). 

Entretanto muitos fotoclubistas não concordam com essa condição de 

decadência do movimento, como Antônio Augusto de Araújo Sá, que em 1979 foi o 

presidente da Associação Brasileira de Fotografia (ABAF-RJ)129:  

 

O Foto Clube está cada vez mais vivo não só no Brasil como em todo mundo e podemos 
constatar isso, pelo número de novos fotoclubes no Brasil e em vários países e pelos salões 
nacionais e internacionais no mundo inteiro (SÁ, 1979, p. 2). 

 
Contudo, há registro na Confederação Brasileira de Fotografia130 de que 

essas associações quase deixaram de existir após a década de 60, chegando 

apenas a 14 entidades. Segundo dados da matéria “Ruptura e tradição se 

encontram no MIS”, escrita por Eder Chiodeto, publicada no jornal Folha de São 

Paulo, em 24 de junho de 2006, hoje há em torno de 40 fotoclubes no Brasil, dos 

quais 33 fazem parte da Confederação. Para Chiodeto esse novo impulso do 

fotoclubismo pode ser conseqüência da existência e do fácil acesso às novas 

tecnologias, o que possibilita uma retomada dessa prática.  

 A fim de mostrar este retorno da prática clubista no cenário cultural 

brasileiro, foram realizadas no mês de junho e julho de 2006 no Museu da Imagem 

e do Som duas exposições. No primeiro andar a 24ª Bienal de Arte Fotográfica 

Brasileira em Preto e Branco, composta por 140 fotografias131 que mostram a 

produção recente de cerca de 33 fotoclubes brasileiros. No segundo andar, 66 

imagens132  apontavam para uma retrospectiva dos fotoclubistas dos anos 40 a 70. 

 Apesar da distância temporal entre este primeiro e segundo andar, Eder 

Chiodeto argumenta que, 

 
                                                 
129 Texto “Foto Clube – Salões de Fotografia” do presidente em vigência Antônio Augusto de Araújo 
Sá, publicado no Boletim da ABAF de agosto de 1979.  
130 Informações em www.confoto.art.br. 
131 Dessas 140 fotografias 4 eram do CO. Três de autoria de Regina Esteves, “Mulher maravilha” 
(menção honrosa), “Mesquita”, “Cochicho” e uma de Paulo Fonseca, “Ruínas”. 
132 Dessas 66 fotografias, duas eram do CO: “Mãe alimento”, de Cidinha Coutinho, e “Sem Título”, 
de Rosary Esteves. 
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 (...) na mostra do primeiro andar a estética dominante ainda presta um tributo a essas 
práticas. O fazer fotográfico dos fotoclubes parece irremediavelmente atrelado a uma 
linguagem que sofre pouca variação no tempo. A ruptura se tornou tradição (CHIODETO, 
2006, E4). 

 
Com a fala de Chiodeto e as fotografias apresentadas na exposição, percebe-

se que a decadência do movimento fotoclubista colocada por alguns autores talvez 

se deva à ausência de experimentação, característica da prática desenvolvida 

desde os anos 40 e não propriamente pela diminuição do número de fotoclubes. 

É nesse contexto de “decadência” do movimento fotoclubista que, no Estado 

de Goiás, na década de 70, surge o Clube da Objetiva, em Goiânia, fundado por 

um grupo de entusiastas da fotografia. Como, então, este fotoclube e outros deste 

período trabalharam visualmente suas imagens?  

O fotoclubismo, nos níveis internacional e nacional, nasce da estética 

pictorialista. Da crítica ao pictorialismo surge o modernismo, havendo pouca 

variação na prática fotoclubista desde então, como assinala Chiodeto (2006, E4). 

Foi possível essa verificação vendo e discutindo algumas fotografias de 

fotoclubes do Brasil escolhidas para participar dos cinco salões nacionais do Clube 

da Objetiva, em contraponto com as imagens dos anos 20 e 30, ligadas ao 

pictorialismo e dos anos 40 e 50, relativas ao modernismo. Percebe-se que de fato 

ainda persistem características desses dois movimentos.  

Entretanto, há também aspectos visuais que remetem ao fotojornalismo e à 

fotopublicidade. Com isso, constata-se um hibridismo nas imagens, como expõe 

Pepe Baeza: 

 

As mensagens visuais que conformam a iconosfera contemporânea competem duramente 
entre si. Esta competição se efetua sobre uma enfatização da própria mensagem, que supõe 
em muitas ocasiões abandonar os limites estilísticos que têm desenvolvido historicamente os 
diferentes tipos de imagem, mas não para superá-las desde a própria tradição e sim, em clara 
sintonia com tendências globais de pós-modernidade, para substituir, hibridar e confundir com 
os estilos de outros gêneros ou de outros usos radicalmente distintos (BAEZA, 2001, p.13). 

  

  O autor coloca essa hibridação entre as imagens do fotojornalismo e da 

fotopublicidade. Contudo, é possível perceber essa mistura de estilos dentro da 

produção fotográfica do movimento fotoclubista. Mesmo ainda presa a alguns 

cânones do pictorialismo, nota-se a inserção de características fotográficas próprias 

do jornalismo e da publicidade, apesar de não agregar esses dois estilos como 

criadores de uma nova estética no interior do fotoclubismo. 
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Com isso, longe do ambiente fotoclubista há a consolidação de um 

fotojornalismo moderno e atuante nas revistas ilustradas, colocando novos 

questionamentos acerca da estética fotográfica, norteando a criação de uma nova 

prática da fotografia, que atinge até mesmo os fotoclubes.  

 Dentre as características do fotojornalismo, podem ser citadas: a 

espontaneidade das tomadas, não alteradas durante o processo fotográfico, que é 

definida no ato de fotografar; ordenação dos elementos baseados em uma lúdica 

geometria para efeito plástico; não radicalização da geometrização e do preto-e-

branco e uma volta do figurativismo, com a não negação do referente. 

 

Tudo na foto jornalística parece corroborar esse aparente aleatório: o enquadramento é 
apressado e o foco pouco preciso, sintomas de que a foto está sendo tomada em pleno fogo 
dos acontecimentos; o quadro aparece, por sua vez, exageradamente aberto, como o 
requer a grande-angular, objetiva própria para circunstâncias em que o imprevisto pode 
acontecer a qualquer momento e não há tempo para acertar o quadro (MACHAD O, 1984, p. 
107). 

 

 Essas características são traduzidas em uma nova estética que Schaeffer 

denomina de “estética da apresentação”, que, 

 

(...) ocasiona uma concepção específica da temporalidade: a fotografia seria a arte do 
instante, do instantâneo, do estigma estático no qual o tempo seria abolido, salvo, 
transvasado na eternidade do “agora” (SCHAEFFER, 1996, p. 182). 

 

 Na perspectiva desta estética da apresentação, caracterizada a partir do 

instante, da forma de registro e captação da imagem, a fotojornalística apresenta 

grande aproximação com a foto documental. Por trabalhar exclusivamente com a 

câmera fotográfica, sem a utilização de intervenções posteriores, aproxima-se 

também da fotografia direta, já utilizada na prática fotoclubista.  

 Contudo, não se pode dizer que fora instaurada a prática do fotojornalismo 

profissional, apenas algumas características estéticas foram agregadas. Isso 

porque a fotografia jornalística, além de um registro visual com o uso da câmera 

fotográfica, prevê uma difusão em meios de comunicação. 

 

A terminação fotojornalismo designa indistintamente uma função profissional desenvolvida 
na imprensa e um tipo de imagem canalizada para esta. De acordo com o critério funcional 
de classificação das imagens a partir da finalidade do seu uso e do circuito em que se 
inscrevem, o fotojornalismo representa o tipo de imagem midiática mais reconhecida e 
assentada (BAEZA, 2001, p. 32). 
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Apesar desta finalidade diferente entre a foto jornalística e a foto 

documental, em que na primeira há a necessidade de publicação, ambas estão 

preocupadas em retratar a realidade (BAEZA, 2001, 34-35), não com um realismo 

como nos primórdios da fotografia, em que o registro se dava como “espelho do 

real” (DUBOIS, 1993, p. 26), mas com o objetivo de ter um produto final carregado 

de significado.  

 Em consonância a esse pensamento, Eugene Smith defende que o fotógrafo 

trabalha de forma subjetiva, seja no momento de escolher o enfoque técnico, que, 

para o autor é uma ferramenta de controle emocional, ou ao selecionar o motivo e 

escolher o momento da exposição. Logo, o fotógrafo “está fazendo uma mistura de 

variantes interpretativas para obter um conjunto emocional, que será a base para a 

formação a opinião do público observador” (SMITH, 2003, p. 209). 

 Nesse sentido, a produção fotográfica do fotoclubismo se alia muito mais à 

fotografia documental, uma vez que há a presença de um olhar subjetivo, além de 

não haver a publicação em meios de comunicação. Contudo há um afastamento, 

na medida em que na fotografia documento, geralmente, é realizada uma 

seqüência de imagens de um mesmo assunto, que advém de um conhecimento 

maior do mesmo.  

No fotoclubismo, entretanto, não se pretende este aprofundamento, inclusive 

porque nos salões, a seqüência de fotografias enviadas não tem vínculo uma com 

outra. Por isso, em alguns momentos será utilizado o termo “fotojornalismo” sem 

descartar a possibilidade do uso de “fotografia documental” na caracterização das 

fotografias selecionadas através dos catálogos dos salões de fotografia promovidos 

pelo Clube da Objetiva. O termo será escolhido de acordo com o tema trabalhado. 

O fotojornalismo trabalha com temas mais factuais, já a fotografia documental, com 

um apelo social mais forte. 

Essa caracterização será feita de modo diverso daquele método utilizado no 

pictorialismo e fotografia moderna, uma vez que o fotojornalismo não é uma 

estética que mudou ou foi agregada às bases do fotoclubismo. Parte-se do 

pressuposto de que houve apenas influências visuais. Logo, não será feito um 

paralelo com fotografias de jornais da época, apenas com as características gerais 

do fotojornalismo. 
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Imagem 42 

Antônio F. dos Santos (FCL) – Um entre muitos / 1977 
Fonte: Catálogo do 1 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

 
Imagem 43 

Antônio F. dos Santos (FCL) – Só na multidão / 1978 
Fonte: Catálogo do 2 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

 As duas imagens acima são de autoria de Antônio Santos, e aceitas no 1º e 

2º salão promovidos pelo Clube da Objetiva. Há uma relação das fotografias com a 

estética do fotojornalismo por retratarem, ambas, uma aglomeração de pessoas 

típica de um ambiente urbano, especialmente na época, em plena ditadura militar. 

Percebe-se que os assuntos fotografados pelos fotoclubes começam a se 
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aproximar dos acontecimentos do mundo. Há a idéia de massa, pessoas comuns, 

sem identidade, mas há o destaque para uma pessoa em cada fotografia, a partir 

de intervenção laboratorial. Logo, por mais que o assunto se aproxime do 

fotojornalismo, existe uma maneira própria de o fotoclube fazer o registro, 

carregado de práticas características deste grupo. 

  
Imagem 44 

Luiz Carlos Rodrigues (Avulso) – Moradia I / 1981 
Fonte: Catálogo do 4 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

 
Imagem 45 

Antônio José Cury (FCCB) – Resistindo / 1981 
Fonte: Catálogo do 4 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

 Diferentes das imagens anteriores, estas não passaram por interferência 

posterior à captação. Logo, a aproximação com a foto documental se dá tanto no 

assunto – a denúncia social – na forma – a fotografia direta. Ambas as fotografias 

denunciam mazelas sociais, a pobreza e o trabalho infantil, respectivamente. 

Abordagens bastante típicas na fotografia documental, retomadas aqui com a 

fotografia de Luiz Carlos, que não era membro de nenhum fotoclube e talvez por 

isso não tivesse os vínculos com o movimento. A imagem de Antônio José, que de 

certa forma trabalha com o retrato, não perde o sentido como tema, simplesmente, 

pela força do mesmo: uma menina toda suja que tem nas mãos um cabo, 
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provavelmente de enxada. Logo, essas fotografias não são gratuitas, ou seja, não 

estão em questão somente os seus aspectos plásticos, composição, luz e sombra, 

que chegam a perder o sentido frente à denúncia social que as fotografias fazem, 

assim como opera a foto documental, a “foto-verdade”. 

 
Imagem 46 

Ronald Luz (FCL) – Trabalhando? / 1981 
Fonte: Catálogo do 4 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

 
Imagem 47 

José Carlos Filizola (ABAF) – Marylin / 1981 
Fonte: Catálogo do 4 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 
 “Trabalhando?” e “Marylin” são imagens com fortes características do 

fotojornalismo, uma vez que utilizam a fotografia direta e, sobretudo porque 

retratam flagrantes da cidade. Na imagem 46 ainda há o uso da foto-legenda, ou 

seja, a legenda presente na própria fotografia, que no caso cria uma comicidade 
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pela incoerência entre texto e imagem. O texto diz “omens rabalhando” e, apesar 

de estarem faltando as letras “h” e “t” do início de cada palavra, entende-se 

“homens trabalhando”, o que não se vê pela imagem dos homens, pois estão 

parados ou conversando. 

 
Imagem 48 

George Racz (ABAF) – Parati I / 1981 
Fonte: 4 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

 
Imagem 49 

Carlos Falci (FGM G) – Curioso / 1981 
Fonte: 4 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

 As imagens 48 e 49 também podem ser caracterizadas como flagrantes. Nas 

duas imagens o fotógrafo, assim como um fotodocumentarista, parece ser 

“invisível” aos retratados. Na primeira pela captação do movimento sem que a 

mulher perceba, o que é feito, inclusive, em detrimento da perfeição plástica, uma 
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vez que a fotografia não apresenta uma nitidez total. A segunda, pela desfoque do 

lado direito da foto, dá a impressão de que o fotógrafo observa a cena de longe e o 

menino negro não olha diretamente à câmera, sugerindo naturalidade.  

A estética do fotojornalismo e da fotografia documental não foi incorporada 

como linha direcional da prática fotográfica no movimento fotoclubista. Entretanto, 

percebe-se a adesão a alguns critérios e características visuais. Cria-se, com isso, 

um diálogo com fotografia exercida fora do ambiente dos fotoclubes, 

proporcionando uma mudança, não na sua base, mas no resultado visual de 

algumas produções fotográficas. 

Assim como o fotojornalismo e a fotografia documental, a publicidade 

também se apropria da imagem fotográfica como documento. Entretanto, esta se 

dá a partir de seu valor de exposição, com o objetivo de convencer o espectador, 

não só a comprar, como também acreditar verdadeiramente na ideologia do 

consumo (NESBIT, 1986, p. 112). 

 Com isso, os publicitários desenvolveram a persuasão pela combinação de 

texto e imagem para influir sobre a psicologia do espectador, suscitando um estado 

de ânimo favorável à compra. Logo, cada detalhe da plasticidade da imagem deve 

ser pensado nesse sentido. 

 

Talvez não passe pela cabeça das pessoas que um pimentão, para ser fotografado e sobretudo para 
se impor com um poder de verossimilhança irresistível precisa ser preparado: é preciso escolher o 
legume ideal em termos de cor e textura, trabalhar a sua casca com resinas que lhe realcem o brilho, 
dispor a câmera de modo a acentuar-lhe o relevo e assim por diante (MACHAD O, 1984, p. 56).  

 

 A fotografia desenvolvida no interior do fotoclube se aproxima da 

fotopublicidade justamente nesta questão da preocupação com os detalhes, até 

mesmo antes da tomada, criando, assim, o fake dos produtos e a pose dos 

modelos. Para chamar mais ainda atenção e levar o indivíduo a adquirir 

determinado produto ou idéia, a publicidade se apropria da fotografia colorida, a fim 

de gerar uma compra mais imediata.  

Apesar disso, verifica-se nas imagens abaixo algumas características que se 

aproximam da fotopublicidade, focando na plasticidade pelo enquadramento, pose 

e iluminação, excetuando a relação com a cor. Isso porque os catálogos dos quais 

as fotografias fazem parte foram impressos todos em preto-e-branco, por mais que 

existam algumas coloridas.  
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Imagem 50 

Oldemar Mattiazzo (FCCB) – Fruto Proibido / 1980 
Fonte: Catálogo do 3 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

 A fotopublicidade acaba retomando vários conceitos da fotografia 

pictorialista, no que diz respeito ao trabalho plástico da imagem, inclusive o uso de 

retoques. Entretanto não há a utilização de técnicas como recortar  negativos ou 

colorir a fotografia manualmente.  

 Já era prática nos fotoclubes a retratação de natureza-morta, a exemplo da 

maçã do trabalho de Oldemar Mattiazzo, reproduzido acima , assim como visto nas 

imagens 15 e 16, ganhando, contudo, um tratamento especial, tanto na posição da 

maçã quanto na iluminação, que garante uma sensação de beleza através do jogo 

de luz e sombra. Logo, a maça torna-se um objeto de desejo, assim como a 

publicidade faz com os objetos e idéias que vende. Nesse caso, o título “Fruto 

proibido” vem a ratificar o desejo, ligada à história do “Pecado Original” de Adão e 

Eva, bastante difundida na cultura ocidental. Logo, a imagem cria uma relação 

direta com o espectador, passando-lhe uma mensagem, assim como dita um dos 

princípios do fotoclubismo. 
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Imagem 51 

Arsênio Hypólito Jr. (FCCB) - Ternura / 1981 
Fonte: Catálogo do 4 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

 
Imagem 52 

Rui Mello Porto (FCL) – Sem título / 1980 
Fonte: Catálogo do 3 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO 

 

O retrato, ainda presente no cenário fotoclubista, adquire feições ligadas, 

além da pose do modelo, à beleza física do retratado aliada a uma mensagem. Por 

isso, os modelos dessas fotografias são respectivamente, uma mãe e uma criança 

bonitas e bem cuidadas e uma mulher também de boa aparência. Além da 

plasticidade, há a transposição de uma mensagem. Na primeira fotografia, a mãe e 

a filha passam uma sensação de ternura, carinho; enquanto a segunda de 

elegância. 
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Imagem 53 

Pérsio Galambeck Campos (GAF) – Dilema / 1981 
Fonte: Catálogo do 4 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO  

 

 
Imagem 54 

Fernando C. Guimarães (FC M G) – Caminhando / 1981 
Fonte: 4 o Salão Nacional de Arte Fotográfica – Acervo do CO  

 

 As imagens 53 e 54 utilizam como modelos crianças de pele e cabelos 

claros, típicas de propagandas veiculadas em revistas e jornais. As crianças se 

tornam o centro da atenção com o uso da perspectiva e um fundo desfocado, o que 

leva o olhar a eles. Além disso, a pose cria uma ligação à foto publicitária, embora 

na imagem 54 as crianças estejam de costas, e não pareçam estar posando, a 

ação que praticam é gratuita, pois passeiam sem nenhum compromisso. 
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Percebe-se pelas imagens que, apesar de a produção fotográfica 

desenvolvida no fotoclubismo não ter como fim a venda, como a fotografia 

publictária, há uma aproximação quanto às duas estéticas, no que tange a sua 

visualidade. Na verdade, a influência se dá de maneira oposta, a fotografia posada 

e retocada, típica do pictorialismo é que parece ter criado condições para o estilo 

da foto publicitária. 

Nesse sentido, a estética da fotopublicidade pode ser associada ao que 

Schaeffer (1996, p. 169) chama de “estética romântica”, como esboçada sobre o 

pictorialismo, uma vez que há a preocupação com o modo de produção da imagem. 

Já John Berger faz uma associação da publicidade com a pintura, o que, em certa 

medida, a ligaria ao pictorialismo: 

 

A publicidade baseia-se, em larga medida, na linguagem da pintura a óleo. Usa a mesma 
voz para falar das mesmas coisas. Por vezes, as correspondências visuais são tão próximas 
que é possível fazer uma espécie de jogo do logo – colocando imagens quase idênticas, ou 
pormenores de imagens de uma mesma espécie, ao lado das imagens de outra (BERGER, 
1972, p. 139). 

 

 Além disso, há uma aproximação entre fotoclubismo e fotopublicidade  em 

relação aos integrantes dos fotoclubes que foram para o mercado e se tornaram 

fotógrafos publicitários. Um exemplo seria o caso de Francisco Albuquerque, mais 

conhecido como Chico Albuquerque, um dos pioneiros da fotografia publicitária no 

Brasil e um dos fundadores do Foto Cine Clube Bandeirante e que levou para sua 

prática profissional algumas características da fotografia desenvolvida no fotoclube. 

E isso também acontece no CO, uma vez que alguns integrantes passam a 

trabalhar com a fotografia publicitária, como Douglas Arantes, Paulo Rezende e 

Rosary Esteves. 

Com isso, a publicidade soma à visualidade fotográfica dos fotoclubes no 

que diz respeito a essa busca pela beleza e pelo aprimoramento técnico. 

 

2.4. Conceitos de arte fotográfica nas décadas de 70 e 80 

  

 Pouco ou quase nada tem sido escrito sobre o movimento fotoclubista 

brasileiro após os anos 60, tanto em relação a sua produção quanto à teorização 

de sua estética fotográfica. Por isso, estão colocadas aqui reflexões sobre como as 
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estéticas fotográficas desenvolvidas no interior do fotoclubismo contribuíram com o 

desenvolvimento da fotografia artística. Isso será verificado a partir da produção 

fotográfica dos fotoclubes da época e de escritos publicados em boletins-

informativos e revistas de fotografia guardados pelo Clube da Objetiva em seu 

acervo. 

 Percebe-se que apesar da distância temporal com o fotoclubismo em nível 

internacional, algumas características foram agregadas, tanto em relação ao 

pictorialismo quanto à concepção de fotografia moderna, sobretudo como havia 

sido difundido no Foto Cine clube Bandeirante. 

 Desde o início do movimento fotoclubista, houve uma tentativa de 

padronização de técnicas, o que foi parcialmente conseguido, através do 

intercâmbio entre fotoclubes, possibilitando a criação de uma base de 

funcionamento comum. Essa prática de intercâmbio tanto de fotografias quanto de 

informações, através da veiculação de boletins-informativos, cartas e catálogos 

aconteceu nas décadas de 70 e 80. 

 Por isso, parte-se dos escritos de alguns boletins informativos133 

encontrados no acervo do CO para se entender as principais características que 

contribuem para a construção do conceito de fotografia artística no interior do 

movimento fotoclubista, o que já cria uma relação com a estética pictorialista. Além 

da obra de arte relacionada ao estilo do autor (sentimento, personalidade, 

individualidade); controle de todas as etapas do fazer fotográfico, assegurando a 

geração de uma cópia única e práticas fotográficas ligadas à fotografia manipulada 

e pura. 

Pelos documentos analisados e pelas fotografias mostradas neste capítulo, 

nota-se a existência de uma ligação ainda muito forte com o pictorialismo. Claro 

que algumas técnicas foram substituídas, como o bromóleo, a gomabicromata, mas 

havia ainda a tentativa da geração de uma cópia única, através de fotomontagens, 

por exemplo.  

Nos textos dos fotoclubistas, porém, não há essa referência direta ao 

pictorialismo, em que se utilize este termo ou mesmo fazendo um apanhado ou 

estudo das fotografias do século XIX ou início do XX. Entretanto, é clara a tentativa 

                                                 
133 Os boletins informativos pesquisados pertencem aos seguintes fotoclubes: Foto Cine Clube 
Bandeirante, Associação Brasileira de Fotografia, Clube Foto Amigos de Santos e Confederação 
Brasileira de Fotografia. Na bibliografia estão relacionadas as edições utilizadas nesta pesquisa. 
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de dar “ares” de arte para a fotografia, buscando uma sensibilidade visual que 

ultrapassa a representação pura do real, criando assim uma disposição quanto ao 

pensar e desenvolver uma arte fotográfica no interior dos fotoclubes brasileiros nas 

décadas de 70 e 80. 

Essa discussão entre arte e fotografia, além de se ligar ao pictorialismo, 

principalmente no conceito da produção de uma obra única, mantém também 

relação com a fotografia moderna, pela teorização dos seguintes temas: expressão 

do artista enquanto marca e visão pessoais, comunicação da obra com o público e 

fotógrafo amador. Contudo, assim como com a relação ao pictorialismo, não há 

uma menção direta à fotografia moderna. 

Logo é possível apreender características do pictorialismo e da fotografia 

moderna não só na sua produção fotográfica como também na tentativa dos 

fotoclubes de teorizar sobre o fazer fotográfico, expressa nos textos dos boletins 

informativos e nas revistas da época, mesmo que não seja utilizando explicitamente 

estes termos.   

Algumas revistas de fotografia da época acabavam se constituindo como 

espaço de discussão do fotoclubismo brasileiro. Dentre estas destacam-se a 

Fotoarte, a Foca e a Fotoptica. Tanto a primeira quanto a segunda parecem ter 

uma grande ligação com o movimento fotoclubista, porque seus conteúdos, como 

textos e fotografias, discutem a estética dos fotoclubes.  

Na Revista Fotoarte, um dos redatores e diretor artístico era Francisco 

Aszmann134, membro da Associação Carioca de Fotografia. Além do mais havia 

textos sobre a arte fotográfica, como na edição nº 189 da revista, de 1974, em que 

Heber Jardim propõe a integração e cooperação entre as artes, pintura, gravura, 

escultura e fotografia, sendo que a última poderia regulamentar formas de 

julgamento em salões e concursos por já possuir tabelas e critérios menos 

abstratos de julgamento, sistemas de financiamento de salões e programas de 

organização. 

 

 

                                                 
134 Francisco Aszmann, fotógrafo húngaro radicado no Rio de Janeiro. Ele escreveu na década de 70 o 
livro “A história das 13 fotos”.  
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Imagem 55 

Capa Revista Fotoarte nº 189 (1974)  

Fonte: Acervo do CO  

 

A Revista Foca também “encarnava” o espírito do fotoclubismo, além de 

abrir espaço para textos e imagens desses fotógrafos-artistas. Os textos se 

assemelhavam aos textos dos boletins dos fotoclubes, ora sobre técnicas, ora 

sobre estética fotográfica, além de calendários de exposições, salões e concursos 

promovidos pelos clubes. Na edição nº 81 da revista, de setembro de 1981, por 

exemplo, a fotografia da capa é de autoria de um membro do Íris Foto Grupo, Paulo 

Pires, com apresentação do portfólio do fotoclubista Délcio Capistrano, da ABAF. 
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Imagem 56 
Capa Revista Foca nº 81 (1981)  

Fonte: Acervo do CO  
 

Diferente dessas duas revistas, a Fotoptica apresenta um teor mais voltado 

para o fotógrafo profissional (publicidade, casamento) e não para o fotoclubista. 

Com o contato com esta revista, é possível dizer sobre influência do fotojornalismo 

e da fotopublicidade, expressa nas fotografias vistas acima. 

Na edição da Fotoptica de setembro e outubro de 1985, por exemplo, há 

matérias com os títulos “Como ser um fotógrafo profissional?” e “Fotografia na capa 

de disco” e o artigo “Quanto vale o seu clic?”. Há, ainda, a apresentação de 

portfólios como os dos fotógrafos profissionais J.R. Duran, David Drew Zingg e 

Márcia May. Logo, existe o contato dos integrantes do clube com o que estava se 

produzindo na época, mesmo fora do ambiente clubista.135 

 

                                                 
135 Apesar de haver este contato com fotógrafos e fotografias fora do ambiente clubista, não é 
possível dizer se existia discussão sobre os mesmos, ou como se dava a circulação dessas revistas 
dentro do CO. Apenas se sabe da existência das revistas mas não o modo da circulação delas e de 
seus conteúdos. 
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Imagem 57 
Capa Revista Fotoptica nº 125 (1985)  

Fonte: Acervo do CO  
 

Já os boletins informativos, mensais ou bimestrais, em geral seguiam o 

mesmo padrão. Eles continham informes sobre concursos, salões e exposições da 

época, atividades internas e textos que discutiam a relação entre fotografia e arte, 

produzidos por membros do próprio clube ou de outros. 

 No Boletim da ABAF de novembro e dezembro de 1977, Olavo Nery136, por 

exemplo, discute essa relação, partindo do pressuposto de que arte “é a expressão 

de um ideal realizado em forma plástica”, e que a fotografia, artisticamente 

realizada, se enquadra nesse conceito.  

Para Olavo Nery o conceito de criação, implícito na idéia de arte, é 

evidenciado nas escolhas feitas pelo fotógrafo para a “conclusão” de sua 

mensagem, e relacionadas ao assunto, à originalidade, ao apelo, à composição e 

ao bom gosto, ângulo de tomada e originalidade da iluminação. Logo, a arte, de 

acordo com Nery, está relacionada à intuição, mesmo as artes mais diretas, como a 

fotografia; 

 

                                                 
136 Dr. Olavo Nery era um veterano da ABAF. Médico de renome, com uma vasta cultura geral e 
artística e faz a fotografia como um hobby. Informações extraídas do Boletim da ABAF / novembro e 
dezembro de 1977. 
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Neste particular, deve ser sempre lembrado que a arte não se dirige à percepção 
consciente, mas à apreensão intuitiva. A presença da obra de arte não se faz sentir ao nível 
da inteligência, mas da emoção. É mais um símbolo do que a afirmação de uma verdade, 
por mais direta que ela seja, como é o caso da fotografia. Podemos dizer que o racional não 
preside a gênese da obra de arte, mesmo que o artista assim o pense. Forças profundas 
instigam a sua escolha deliberada e são essas que denunciam a sua sensibilidade da 
maneira a mais implacável  (NERY, 1977).   

 

 Além dessa ligação da arte com a criação, muito se fala sobre a marca 

pessoal do fotógrafo, que o caracteriza como artista junto à primeira questão. 

Nesse sentido, o fotoclubista da ABAF, Jafet Nacle Vieira, em boletim informativo 

do mês de maio de 1978, escreve o texto “O estilo é o homem”137, no qual defende 

que o estilo é marcado pela personalidade e, portanto, pode ser visto na 

experiência histórica, seleção dos equipamentos fotográficos, conhecimentos, 

caráter, idéias e convicções de cada um. Com isso, o estilo caracteriza e 

personaliza o trabalho de um fotógrafo, podendo-o diferente dos demais. 

 Apesar disso, percebe-se que o fato de a câmera fotográfica obter imagens 

mediante um processo mecânico oferece dificuldades para a impressão de uma 

marca pessoal. Contudo, fatores ligados à experiência de vida (conhecimentos, 

sensibilidade e personalidade) e o momento político, social e cultural podem ir além 

dessa mecanicidade. Um exemplo de um fotógrafo-artista que imprime uma marca 

pessoal ao seu trabalho é o fotoclubista da ABAF, Délcio Capistrano138, que tem 

um trabalho voltado para retratos em preto-e-branco, no qual interfere com 

solarização ou separação de tons. Ele teve um portfólio publicado na Revista Foca 

nº 81, 1981, p.13-17. 

 

 

                                                 
137 O texto foi publicado no boletim da ABAF mas extraído da revista italiana “Progresso 
Fotográfico”, número de fevereiro de 1978, numa tradução livre de Giovanni Campana, com 
colaboração de Jaffet Nacle Vieira, membro da ABAF. 
138 Délcio Capistrano iniciou sua carreira em 1971, ano em que conquistou 7 prêmios em salões 
nacionais e internacionais. Recebeu diploma de Artista Fotográfico Brasileiro, concedido pela 
Confederação Brasileira de Fotografia e Cinema e pela Fédération Internationale de l’Árt 
Photographic – FIAP. 
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Imagem 58 
Conjunto de fotografias de Délcio Capistrano (Revista Foca, nº 81, 1981, p. 13-17) 
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Essa marca pessoal, como se percebe até mesmo pelas imagens de Délcio 

Capistrano, é reforçada pelo uso de técnicas específicas. Vê-se que, na prática 

fotoclubista, em alguns momentos não há uma separação bastante clara entre arte 

e técnica e, em outras parece não existir. 

 Em dois Boletins Informativos da ABAF, por exemplo, que datam de janeiro e 

abril de 1978, na sessão “Fotografia e Arte”, escritos pelo sócio José Carlos 

Filizola, são discutidos, respectivamente o “Ritmo na composição fotográfica” e o 

“Contraste”139.  

 Essa questão entre arte e técnica, por não ser consenso, abriu muito espaço 

nos boletins informativos dos clubes, para a sua discussão. É o que aponta o texto 

“Fotografar: um modo de ver”, de Robert Pontual140, de abril de 1979, em que se 

defende, considerando o período de 1978 a 1979, a existência de uma tendência, 

no Brasil, de se encarar a fotografia não apenas como técnica, mas também como 

linguagem. Para Jafet Nacle Vieira , no texto “Técnica e talento”141, “quando uma 

fotografia é boa (no sentido técnico e artístico), a forma não ‘briga’ com o conteúdo. 

Em outras palavras: a forma ‘é’ o conteúdo.” Ou seja, o domínio técnico deve 

caminhar junto à expressão artística. 

 A discussão em relação à técnica aplicada à fotografia artística era 

promovida também nos fotoclubes internacionais, como o italiano “Il Fotoamatore”, 

com o texto “Técnica e estética”, do sócio P. Ladetto, publicado no Boletim FCCB 

de maio de 1988142, em que o autor parte da pergunta “Que peso dar à técnica na 

fotografia?”. Deve-se, primeiro, distinguir “técnica de câmara” (sobre a câmera 

fotográfica enquanto equipamento ou aparato tecnológico, óptica, impressão de 

cópia) de “técnica estética” (preceitos de tomada e composição). Somente esses 

conhecimentos técnicos não são suficientes. É preciso partir de uma idéia, para, 

depois, utilizar meios técnicos e técnico-estéticos. E, arremata, “(...) acho que os 

fotógrafos não devem se tornar escravos de uma técnica, mas saber perguntar, 

antes de qualquer outra consideração, o que pretendo obter com o aparelho 

fotográfico?” 

                                                 
139 O texto escrito pelo membro da ABAF, José Carlos Filizola, é uma tradução livre da introdução 
do capítulo “Ritmo” do livro “Photographic Composition”, de Bem Clementes e David Rosenfeld. 
140 Texto transcrito do “Caderno B” do Jornal do Brasil de 1º de abril de 1979. 
141 Texto publicado no Boletim da ABAF de agosto de 1980. 
142 Vide Bibliografia. 
 



 125 

 Com relação ao que Ladetto defende sobre a idéia antes de fotografar,  

Aníbal Siqueira, esboça uma concordância, no boletim do FCCB de junho de 1988, 

no texto “O ato fotográfico”143, em que debate sobre o ato de fotografar, que se 

origina com o olhar atento, emocionado e criativo, captando a imagem, que é a 

matriz original. Depois, a câmera escura pode criar e recriar a imagem fotográfica, 

originada na imagem mental. Nesse sentido o fotógrafo Minor White144 diz que a 

fotografia deve funcionar pela seguinte equação: 

 

“Fotografia + Pessoa olhando = Imagem Mental” 

                   

 Ricardo Zwecker, no boletim do FCCB de outubro de 1987145, expõe também 

sobre essa necessidade de se pensar na imagem fotográfica antes mesmo de fazê-

la, com o argumento de que quem não procede dessa maneira não conhece os 

fundamentos da arte. Logo, a arte fotográfica estaria ligada ao pensamento 

conectado ao sentimento, sendo estes anteriores ao ato fotográfico de Siqueira ou 

à técnica, tanto a “técnica de câmara” quanto a “técnica estética” de Ladetto. 

 Esse “pensar” fotográfico poder ser utilizado por qualquer fotógrafo, contudo 

só o fotoclubista, chamado também de fotoamador, pode fazê-lo livremente. Isso 

porque, só se é um fotoamador quando, libertos de quaisquer vínculos, se dá 

expansão aos próprios desejos. “Ser fotoamador é um estado de alma: o de 

experimentar, divertir-se com a câmara fotográfica e com os processos, sentir-se 

livre para realizar qualquer coisa sem conhecer aonde o levará o caminho 

empreendido.” (BRUNI, Boletim FCCB, 1985). 

 Sobre o fotoamadorismo Alfred Stiglietz146, completa o que Bruni expõe: 
 
Permitam-me chamar a atenção para um dos mais freqüentes erros que se comete quando se trata 

de fotografia: o erro de se classificar trabalhos de alto nível como profissionais e usar o 
termo amador para transmitir a idéia de produção imatura e para desculpar fotografias 
pobres e detestáveis. Na realidade, quase todos os trabalhos de alto nível estão sendo 
feitos – sempre foram feitos – por aqueles que estão seguindo seu amor pela fotografia, e 
não meramente por razões financeiras. Como o nome subentende, o amador é aquele que 

                                                 
143 Vide Bibliografia. 
144 Fotógrafo moderno, discípulo de Ansel Adams, Minor White manifestou o argumento no texto 
“Equivalência: tendência perpétua”, de 1903. Tirado do livro Estética fotográfica (2003, p. 250) 
organizado por Joan Fontcuberta 
145 Texto “Uma pequena reflexão fotográfica”, do membro do FCCB Ricardo Zwecker / Boletim 
FCCB – outubro de 1987. 
146 Apud publicação da Revista Fotógraphos, nº 08, ano II (2006), p. 49. Matéria “Fotografia como 
arte ou arte como fotografia?” Assinada por Rodrigo Torres Costa. 
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trabalha por amor; e, visto sob este ângulo, o erro da classificação popular fica totalmente 
aparente (STIGLIETZ, 2006). 

 
 

 Apesar de o ambiente fotoclubista gerar este fotoamador, o autor do texto do 

Boletim FCCB, colocado acima, Bruni, alerta para a diminuição da sua quantidade, 

pois este espaço, que deveria dar livre expansão à criatividade e ser uma 

derivação, está se transformando em um estado de ânimo próximo ao dos 

profissionais, no que tange à participação em concursos e salões. Para ele, isso se 

deve ao fato de a realização das fotografias não estar mais ligada ao próprio gosto 

mas à busca de se agradar um júri, ao “gosto da moda”, “ao gosto do cliente”. Para 

Bruni (1985), isso representa um risco à liberdade de cada amador, já que abdica 

da sua própria expressividade.  

 A livre expressão, que caracteriza o fotoamador, deve ser exercida pelo 

fotógrafo desde que seja transmitida uma idéia através da fotografia e isso assume 

grande importância na fotografia artística. Eduardo Salvatore147 argumenta que o 

primeiro elemento de uma criação artística é a transmissibilidade, pois sem isso 

não há comunicação com a obra de arte e questiona: “que valor poderá ter uma 

obra se ela for tão hermética que só tem sentido para o próprio autor?” 

(SALVATORE, 1987).  

 Para Salvatore, uma obra de arte deve conter idéia e emoção, com 

elementos capazes de proporcionar transmissibilidade, ainda que seja para um 

público mais restrito e especializado. Tanto que é possível realizar obras 

tecnicamente perfeitas sem serem consideradas como obras de arte, não 

passando de exercícios experimentais. 

 Logo, uma fotografia para ser considerada artística, ou seja, uma obra de 

arte deve conter elementos estéticos capazes de transmitir uma idéia, uma 

sensação, uma emoção, por meio de elementos que falem mais ao espírito que aos 

olhos do observador. 

 Com todos esses conceitos colocados até aqui sobre a definição de arte 

fotográfica na prática fotoclubista, conclui-se, adotando pensamento de Salvatore, 

de que “fotos artísticas são realmente produto de uma visão e interpretação 

pessoal do autor, quando não de sua inteira concepção” (SALVATORE,1988, p.05). 

                                                 
147 Texto: “Em busca de uma estética fotográfica”, publicado no Boletim FCCB – novembro de 1987.  
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 Para Salvatore o que caracteriza a obra de arte é a essência pessoal do 

artista refletida na escolha do assunto e no seu tratamento, que engloba, entre 

outros fatores, o desenho ou arranjo composicional, o ponto de vista, as cores e, 

por último a técnica. Deve ser mencionada, ainda, a motivação para criar, que pode 

ter origem em uma disposição visual ou mesmo ser íntima ou psíquica. 

Com a discussão dessas questões nos textos publicados em boletins 

informativos, revela-se a postura dos fotoclubes de evidenciar para seus sócios os 

parâmetros que norteiam uma fotografia artística, embora não se mencione, em 

nenhum momento, a existência do movimento pictorialista ou de uma concepção 

de fotografia moderna ou mesmo as influências do fotojornalismo e da 

fotopublicidade.  

Os conceitos presentes no movimento pictorialista e na fotografia moderna 

tomam forma na produção fotográfica dos fotoclubes das décadas de 70 e 80, 

como se verifica pelo paralelo traçado nos itens “O movimento pictorialista” e “A 

fotografia moderna”, em que são mostradas imagens de diversos fotoclubes do 

país e selecionadas pelo CO para os seus salões. Logo, mesmo não havendo uma 

discussão profunda e que ligue diretamente essas estéticas, imageticamente elas 

caracterizam o movimento fotoclubista. 

Os salões de fotografia eram os grandes expoentes dessa fotografia 

caracterizada pelo fotoclube como artística, assim expõe Rosary Esteves em 

entrevista concedida a Odessa Hermano, no Jornal Top News, de 23 a 30 de 

janeiro de 1978: 

 

Atualmente aqui no Brasil a fotografia está começando a ter aceitações como obra de arte, 
haja visto ( sic) o aparecimento de cada vez mais salões nacionais e internacionais de Arte 
Fotográfica. Nos últimos anos Goiânia tem se engajado neste processo e já está podendo 
se equiparar aos valores dos grandes centros culturais do País. (...) Os salões de arte 
fotográfica fazem muito em prol do crescimento do artista. No Brasil temos muitos salões 
nacionais e internacionais, inclusive em Goiânia já organizamos o 1 o Salão Nacional de Arte 
Fotográfica, que obteve uma grande performance. Acredito que toda pessoa que goste e se 
dedique à fotografia deva participar destes salões de arte, pois são eles uma amostragem 
do que se faz de mais atual no campo fotográfico. 

 

Mesmo não sendo mencionadas as estéticas do pictorialismo, modernismo, 

fotojornalismo e fotopublicidade na prática fotoclubista, elas permeiam a produção 

fotográfica. Como não há uma discussão acerca delas e, com isso, uma 

consciência clara por parte dos fotoclubistas, elas não aparecem tão separadas 

quanto apresentadas nas imagens colocadas ao longo do capítulo.  
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Com isso é possível pensar em uma “estética em trânsito”, ou seja, uma 

estética de “natureza híbrida, fronteriça e tranversal” (MOLINUEVO, 2002, p. 17), 

que está balizada pela visualidade dos salões de arte fotográfica. O Clube da 

Objetiva, tendo sido seletor das imagens nos cinco salões que organizou, contribui 

também para a construção dessa visualidade do fotoclube no Brasil. 

Portanto, apesar da distância temporal com relação ao início das estéticas 

citadas, elas ainda deram forma ao movimento fotoclubista nas décadas de 70 e 

80, com a definição de um conceito peculiar para a fotografia artística. Entretanto, 

os conceitos ficam distanciados do que a História da Arte denomina como arte 

fotográfica deste período, ligada à ruptura em relação à arte acadêmica. 
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C A PÍT U L O 3. PR O D U ZIN D O F O T O G R A FIAS A R TÍSTIC A S 

 
 
 

A busca da perfeição nos seus detalhes mais simples é sempre a meta do clube, que 
transforma em arte as cenas do cotidiano, mostra a olhos curiosos, pedaços da realidade e da 
fantasia em forma de luz. Colorida, em preto e branco traçando profundidade, beleza e contrastes. É 
a fotografia, que adquire nas mãos do artista a tonalidade e a importância merecidas. Isto é o que o 
Clube da Objetiva procura mostrar, a fotografia como uma grande arte 148. 

 
 
 

A finalidade dos integrantes do Clube da Objetiva, ao manusear diferentes 

tipos de lentes, papéis e químicos fotográficos, aliados à aplicação das regras de 

composição, era a produção de fotografias artísticas. O contato com a produção de 

outros fotoclubes contribuiu para essa formação imagética do CO e, 

conseqüentemente, para sua adequação ao fotoclubismo. 

Como se apresenta a sua produção fotográfica aos demais fotoclubes? Em 

que medida há uma ligação imagética ao movimento fotoclubista? Estes são alguns 

questionamentos suscitados quando se depara com as fotografias do Clube da 

Objetiva em catálogos ou em jornais da época.  

Até aqui o fotoclube de Goiânia foi observado enquanto instituição e órgão 

seletor de imagens, não tendo sido visto enquanto um produtor. Este apanhado faz-

se necessário, uma vez que o clube é reconhecido como parte do movimento 

fotoclubista, prevendo, neste contexto, uma atuação como órgão produtor de 

fotografias.  

Mesmo que o foco, neste momento, sejam as fotografias do CO, é 

impossível dissociá-las das dos demais fotoclubes, já que recebem uma influência 

direta. Isso porque essas associações constituem a visão de um movimento 

fotográfico. Logo, “(...) corporizam um modo de ver” (BERGER, 1972, p. 14). 

Berger completa que o modo de ver do fotógrafo reflete-se na escolha do 

tema. Parte-se do pressuposto de que o olhar do fotógrafo clubista é mediado pelas 

regras que balizam o movimento, logo as dimensões de instituição e órgão seletor 

influenciam no fazer fotográfico.  

Devido à relação intrínseca entre a produção do clube e o olhar do 

movimento, a seleção das fotografias do CO será mediada pelo recorte dos 

                                                 
148 Matéria “Clube da Objetiva já arma seus clics”, publicada no Caderno 2 do Jornal O Popular de 
05/03/89. 
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fotoclubistas. Por isso, as fotografias escolhidas são aquelas com premiação e / ou 

aceitação em diversos salões nacionais e internacionais. Da mesma forma, os 

integrantes selecionados são os autores dessas fotografias149 (Anexo 24), 

perfazendo um total de nove, que acabam não retratando a totalidade da produção 

do fotoclube, mas traduzem a relação com o movimento. 

Apesar de a escolha dos integrantes ter sido feita a partir da seleção das 

fotografias em salões de arte fotográfica, percebe-se que eles também tiveram 

atuação importante na diretoria do clube e nas comissões julgadoras dos salões 

nacionais promovidas pelo mesmo. Logo, esses autores contribuíram com o clube 

não somente enquanto produtores de imagens, mas como parte do processo de 

escolha do que é ou não fotografia artística e da formação da instituição. Isso é 

uma evidência de que quem entendia o mental do fotoclubismo tinha mais chances 

de ter suas fotografias aceitas em salões. 

Para que as fotografias fossem aceitas e pudessem chegar a premiações, 

elas passavam por uma análise criada no interior do movimento fotoclubista, que 

primava pela valorização da “técnica e da arte”, a partir de características formais 

da imagem. Logo, o fotógrafo que gostaria de ter sua fotografia aceita deveria 

entender essa forma de análise. 

Como foi mencionado no Capítulo 1, essa análise baseava-se em quatro 

critérios: Visão ou Concepção, Interpretação e Tratamento, Composição e Técnica 

de laboratório. Cada um destes itens recebia pelo julgador uma nota de 1 a 5.  

Para ajudar na avaliação e pontuação, os fotoclubes tinham como apoio um 

papel150 (Anexo 25) com perguntas que deviam ser feitas à fotografia e relativas ao 

assunto, estrutura, variedade, caminho visual, proporção, equilíbrio, tom, unidade, 

emoção, qualidade e resumo, que será chamado de Guia de avaliação de 

fotografias, para facilitar a sua referência. 

Neste guia, dentro do item assunto, por exemplo, as perguntas permitem ao 

julgador dar um peso às questões mais subjetivas, como o sentimento conotado 

por aquela fotografia, contudo, vem aliado à técnica. É possível perceber isso na 
                                                 
149 Em anexo está um breve histórico do percurso destes fotógrafos no Clube da Objetiva. Vale 
ressaltar que o conhecimento das premiações e aceitações foi resultado da pesquisa nos catálogos 
do acervo do CO. As fotografias apresentadas, contudo, não estavam lá e só foram adquiridas em 
contato com os próprios fotógrafos. 
150 Esse papel foi encontrado no acervo do CO, porém não há referência da instituição que o criou. 
Contudo, há referência deste norte de análise por meio das perguntas publicadas também na 
matéria “Clube da Objetiva: quando fotografar é uma arte”, do jornal O Popular, sem referência de 
data. 
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questão 2: “Que sentimento domina: força, delicadeza, austeridade, graça, 

desolação, mistério, exaltação, etc... Expressa-o bem o esquema tonal?”. Nessa 

perspectiva o subjetivo (força, delicadeza, etc) é visto pelo esquema de tons. Assim 

também ocorre na fotografia colorida, esboçado na questão 5: “O esquema de cor – 

alegre e exaltado, acinzentado ou sombrio – é adequado?”. 

Além de não haver uma dissociação clara entre o subjetivo e o objetivo / 

sentimento e técnica, fica claro o subsídio da segunda para dar sustentação à 

primeira, caracterizando a análise como formal. 

Segundo Gillian Rose esse tipo de análise olha para o lugar que a imagem 

ocupa e não para o significado, prestando mais atenção para a modalidade da 

composição. Com isso, oferece um modo de olhar voltado ao conteúdo e à forma 

das imagens (2001, p. 34). É “importante saber o material e técnica pois podem 

(material e técnica) afetar no impacto que as imagens têm” (2001, p. 38). 

Com esse tipo de análise, uma fotografia é boa (no sentido técnico e 

artístico) quando a forma não “briga” com o conteúdo, como expõe o fotoclubista 

Jafet Nacle Vieira151: “Ao analisarmos a forma, estamos analisando, 

intrinsecamente, o conteúdo. Em outras palavras: a forma ‘é’ o conteúdo”  

Logo, na análise do fotoclubismo não há uma dissociação clara entre técnica 

e talento, forma e conteúdo. Embora, para Vieira, Os que se propõem analisar a 

imagem fotográfica devem ter o discernimento necessário para não ‘sufocar’ o 

talento através de uma supervalorização da técnica, ou não desmerecer a técnica 

confundindo liberdade com indisciplina (1980, p. 2). 

Os itens que se seguem no Guia de Avaliação de fotografias trabalham 

também com esta dicotomia subjetivo / objetivo ou arte / técnica.  Sendo que as 

respostas a essas perguntas tendem a ser objetivas. Por isso a pertinência de se 

pensar a análise como formal. Além disso, é pontual, uma vez que em um 

julgamento de salão, cada fotografia é vista separadamente.  

O fotoclubista, tendo conhecimento sobre como as imagens eram 

analisadas, acaba voltando sua produção para responder positivamente às 

perguntas do Guia. Dessa forma, é possível pensar, sim, em uma padronização da 

produção fotográfica, não só dentro do próprio fotoclube, como entre essas 

entidades.  

                                                 
151 Jafet Nacle Vieira foi membro da ABAF. No boletim da ABAF do mês de agosto de 1980, ele 
publicou o texto “Técnica e talento” em que constam as idéias esboçadas acima. 
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Essa aceitação às regras era, inclusive, incentivada no movimento, através 

da divulgação constante nos boletins informativos, em que se propunha também a 

autocrítica, esta pensada por meio dos mesmos conceitos da análise dos salões, 

como expõe Mário Permuth152: “Tomem suas fotografias e examine-as, 

perguntando a si mesmo: Conceito: É valiosa? Retribuirá algo ao espectador ou ao 

julgador que a qualifica? É original? É uma melhoria em relação a outra que 

imitamos?“ 

Em contrapartida, apesar de existir um “padrão” de análise a ser seguido, 

que tem forte apelo técnico, há também um pouco da subjetividade do julgador. Por 

isso, nem sempre uma fotografia aceita em um salão passa pela mesma aprovação 

em outro. Para Ruy Esteves153, “Se alguém trabalha uma fotografia e a leva para 

apreciação, é porque a foto já passou pela autocrítica; e nem sempre ela é 

aprovada com distinção. Assim, é bom saber o que pensam os outros, até mesmo 

no exterior.”  

Com essa fala de Ruy Esteves é possível perceber a adequação do CO aos 

pressupostos de análise do fotoclubismo, até mesmo a utilização da autocrítica 

antes da apresentação para o público externo. 

Verifica-se ainda que esta análise do fotoclubismo está em consonância com 

os pressupostos de avaliação fotográfica de Weston154, voltados principalmente 

para as questões técnicas, como expõe Sontag (2004, p. 152) os critérios de 

análise westoniana são: “luz impecável, habilidade de composição, clareza de 

tema, precisão de foco, perfeição de qualidade da cópia”. 

Sontag (2004) considera esse tipo de análise ultrapassado, uma vez que não 

agrega “critérios que deslocam o centro do juízo da foto individual, tida como um 

objeto acabado, para a foto vista como um exemplo de ‘visão fotográfica’”. Com 

isso, a autora não exclui a produção de Weston como detentora de uma visão 

autoral, mas critica a sua proposição de análise, a partir de uma nova forma de se 

avaliar fotografias. Para Sontag, 

 

                                                 
152 Texto “Auto crítica” de Mário Permuth publicado no Boletim “O Bandeirante em foco” do FCCB, 
de setembro de 1985. 
153 Trecho da fala do Ruy Esteves, na época presidente do clube, como exposto na matéria, de título 
“Clube da Objetiva: quando fotografar é uma arte”, publicada no Jornal O Popular, sem referência de 
data. 
154 Weston foi um dos precursores da fotografia moderna no que tange a sua produção, como visto 
no capítulo 2. 
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A nova posição almeja liberar a fotografia, como arte, dos padrões opressivos da perfeição 
técnica; liberar a fotografia da beleza, também. Abre a possibilidade de um gosto global, em 
que nenhum tema (ou ausência de tema), nenhuma técnica (ou ausência de técnica) 
desqualifica a fotografia (2004, p. 153). 

Logo, a análise fotográfica deve primar pelo conjunto da obra do fotógrafo, o 

que o qualificaria ou não como autor e legitimaria a sua fotografia enquanto arte. 

Apesar de o fotoclubismo pensar nessa visão fotográfica e no fotógrafo 

enquanto autor, o seu método de análise não estimula isso, na medida em que as 

fotografias são vistas individualmente, sem se importar com o conjunto ou a 

coerência da obra do fotógrafo. Isso não impediu que alguns fotoclubistas tivessem 

conseguido essa unidade fotográfica e por isso alcançado a condição de autores, 

mas a proposta de análise institucionalizada dos fotoclubes não agrega este valor. 

A partir dos apontamentos colocados acima e partindo do pressuposto de 

que a análise feita no interior dos fotoclubes baliza, de certa forma, a produção do 

clube, é possível pensar a produção fotográfica do Clube da Objetiva dissociada 

dos cânones do fotoclubismo? Ou a existência de uma obra fotográfica do CO 

formada a partir das fotografias destes autores? 

 

3.1. U m a possível leitura 

 

Com esta aproximação ao movimento fotoclubista, as fotografias premiadas 

ou aceitas, dos integrantes do Clube da Objetiva, são apresentadas. Apesar de 

parecerem meros “recortes de espaço e tempo” (DUBOIS, 1993, p. 157) estão 

mediadas pelo olhar das associações amadoras. Nesse sentido:  

 

O fotógrafo ou a fotógrafa enfoca sua câmera sobre um mundo de objetos já construído 
como mundo de usos, valores e significados, ainda que o processo de percepção não 
pareça assim, senão unicamente qualidades discernidas em um reconhecimento ‘natural’ do 
‘que está aí’ (TAGG, 2005, p. 241). 

 

Com isso, a fotografia do CO é construída mediante uma interação de 

códigos de iluminação, sombra, enquadramentos, técnicas de laboratório, ditada 

através do que se vê por meio das fotografias publicadas nos catálogos dos salões, 

que foram premiadas ou aceitas nos mesmos. Logo, representam uma forma de 

conceber o fazer fotográfico. 

Considerando essa ligação com a produção fotográfica no fotoclubismo, é 

possível pensar em uma leitura das fotografias dos integrantes do fotoclube de 
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Goiânia tendo como suporte os fundamentos que permeiam a produção 

fotoclubista. Nessa perspectiva serão retomadas as estéticas fotográficas, 

juntamente com algumas práticas institucionais, respectivamente esboçadas nos 

Capítulo 2 e 1. 

 Não será feita, porém, uma análise formalista como propunham os 

fotoclubistas. Isso porque o objetivo não é repetir o que já foi feito por eles ou 

mesmo fazer uma leitura pontual da imagem. Em contrapartida, prima-se pelo 

entendimento da produção como um todo, percebendo os nove integrantes como 

representantes da fotografia fotoclubista desenvolvida no “Central do Brasil”. 

 Nesse sentido, há uma aproximação ao método de análise esboçado por 

Sontag (2004), na medida em que a produção do fotoclube será vista como um 

todo. Essa escolha foi feita pois o objetivo é verificar a produção do Clube da 

Objetiva através dos fotógrafos que mais tiveram aceitações e premiações em 

salões e não a verificação pontual de cada fotografia e / ou fotógrafo. Além disso, 

não se pretende traçar uma metodologia de análise específica, como a semiótica 

ou a iconografia, com passos pré-estabelecidos a serem seguidos. Mas criar um 

diálogo entre as imagens, a fim de apreender a visualidade que permeia a 

produção do fotoclube de Goiânia. 

 Para isso, parte-se do conceito de visualidade dado por Rose (2001, p. 6), 

que está centrado no modo em que a visão é culturalmente construída, sobre 

“como nós vemos, como somos capazes, permitidos ou feitos para ver”, 

entendendo que o termo “culturalmente” está ligado à forma de uma cultura 

fotográfica, disseminada no fotoclubismo. Logo, as imagens escolhidas se 

configurarão como a representação da visualidade do Clube da Objetiva, uma vez 

que foram anteriormente selecionadas segundo preceitos interiorizados e 

difundidos pelo próprio fotoclubismo. 

 Com esse conjunto de imagens pretende-se criar um diálogo entre as 

premiadas e/ou selecionadas. Sobre essa possibilidade de diálogo, Kossoy expõe: 

 

Podemos imaginar um diálogo entre as imagens e com as imagens? Creio que podemos 
imaginar como o fenômeno ocorre. Não se trata, obviamente, de um diálogo convencional. 
Trata-se de um diálogo mudo, subliminar, sensível e inteligente, que é gestado entre o 
nosso olhar e a nossa mente diante de uma foto ou de um conjunto de fotos (KOSSOY, 
2005, p. 36). 
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Esse olhar sobre o conjunto de fotografias, que propiciará o diálogo, não 

será feito por meio do método de análise do fotoclubismo. Isto porque o objetivo é 

perceber como e se este conjunto engendra este olhar fotoclubista, entendendo em 

que medida as fotografias que o compõem incorporam a estética do fotoclubismo e, 

assim, verificar a adequação ou não aos cânones do fotoclubismo. E, também, 

pensar se existiu o desenvolvimento de uma obra fotográfica coesa no interior do 

Clube da Objetiva. 

Para alcançar esse objetivo, embora não seja feito a partir uma metodologia 

de leitura de imagem pré-estabelecida, serão usados alguns aspectos das 

metodologias visuais “análise de conteúdo” e “análise do discurso” como propostos 

por Rose. Para a autora “usar mais de um método é claramente uma maneira de 

obter benefícios” (2001, p. 202). 

 O benefício, neste caso, está focado na possibilidade de criar um diálogo 

entre as imagens, pensando na fotografia enquanto veiculação de uma visualidade 

do ambiente fotoclubista. Portanto, não há as amarras de uma leitura fechada em 

preceitos dados como únicos e verdadeiros. 

 A análise de conteúdo será utilizada na medida em que objetiva o 

entendimento de aspectos da imagem referentes ao contexto cultural de que fazem 

parte. Para isso, transforma um grande número de imagens em um pequeno 

número de códigos, buscando uma reaplicabilidade de conceitos em outras 

imagens (ROSE, 2001, p. 55). Nesse sentido, a metodologia apresenta um caráter 

quantitativo, já que agrupa um número de imagens para chegar a um entendimento 

global das mesmas, como representantes de um olhar.  

 Contudo não exclui o caráter qualitativo. Nesta parte haverá o apoio da 

análise do discurso considerando a visualidade como um tipo de discurso, partindo-

se do pressuposto que as fotografias do CO permeiam uma formação discursiva ou 

seja, “como os significados são colocados juntos em um discurso particular” (Rose, 

2001, p. 137). Com isso, há a geração de regras e verdades que são ditadas pela 

própria instituição.  

 Juntando os preceitos esboçados destes dois tipos de análise, serão 

construídas a organização e leitura das fotografias aceitas e/ou premiadas em 

salões de arte fotográfica, a fim de criar um diálogo entre as mesmas e entender 

como se opera a sua produção fotográfica no interior do movimento fotoclubista. 
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Como foi dito, a metodologia de análise de conteúdo será utilizada na forma 

em que agrupa as fotografias. Os grupos de imagens foram divididos por temas, 

opção escolhida devido à ligação com as práticas do movimento. Esta divisão se 

deu pelo apanhado das fotografias premiadas e selecionadas, culminando na 

seguinte divisão: 

Te m as Fotógrafos Fotografias Pre miações e aceitações 

 “Moldura” 1982 (menção honrosa e 
aceitação). Cidinha Coutinho 

“Mãe-alimento” 1978 e 1980 (aceitações) e 
1982 (3o lugar). 

“Marina” 1973 (menção honrosa), 
1973 e 1975 (aceitações). Luis Mauro 

Vasconcellos 
 “Marina – 5o 

retrato” 
1977 e 1978 (aceitações). 

“Zica” 
 

1978 e 1979 (aceitações). Odessa Arruda 
Hermano 
 “Coordenadas” 1975 (aceitação). 

Rosary Esteves “Prelúdio” 1984 (aceitação) e 1987 
(menção honrosa). 

“Man” 1987 (menção honrosa e 
aceitação). 

“Boêmio” 1987 (1o e 3o lugares). 
“Meu doce 
inquilino” 

1988 (3o lugar e aceitação). 

Pessoas 

Sílvia de Souza 

“Bem-me césio mal-
me césio” 

1988 (aceitação). 

Cidinha Coutinho “Auto-retrato” 1981 e 1982 (aceitações). Auto-
retrato Rosary Esteves “Auto-retrato” 1981 e 1982 (aceitações). 

Luis Mauro 
Vasconcellos 

“Nu” 
 

1977, 1978, 1979 e 1980 
(aceitações). 

Lurdinha Pacheco “Carente” 1982 (2o lugar), 1980 e 
1983 (aceitação). 

Rosary Esteves “Nona lua” 1987 (aceitação). 
Nu 

Sílvia de Souza “...sou mulher” 1988 (menção honrosa) e 
1988 (aceitação). 

“Doce seiva” 1988 (menção honrosa). 
“Orvalhos – gotas 
da vida” 

1986 (2o lugar). 
Diógenes 
Cardoso 
 “Meditação 

matutina” 
1985, 1986 e 1988 
(aceitação). 

“Guerreiros do mar” 1986 (2o lugar). 
A. D. Novato 

“Jangadas” 1986 (menção honrosa). 

Natureza / 
Paisagem 

Luis Mauro “Jangadas” 1978 (menção honrosa). 
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Vasconcellos  

Rosary Esteves “Cochicho” 1972 (menção honrosa) e 
1973 (aceitação). 

Rosary Esteves “Poluição” 1976 e 1978 (aceitações). 

Montagens 
Ruy Esteves “Teratogênese” 

1974 (3o lugar), 1975 
(menção honrosa) e 1977 
(aceitação). 

“Anjinho” 

1975 e 1977 (3o lugar), 
1974 e 1975 (menção 
honrosa), 1974 e 1975 
(aceitações). 

Festas 
religiosas Rosary Esteves 

“Que dupla!” 1973 e 1982 (aceitações). 

Cidinha Coutinho “Casa de família” 1981 (1o lugar e 
aceitações). 

Cenas do 
interior 

Diógenes Cardoso “Domingo caboclo" 1987 (aceitação). 
 

 No total são trinta fotografias de nove fotógrafos, divididas em sete 

categorias de temas. Não houve intenção de definir uma quantidade fixa de 

fotografias por autores ou mesmo por temas. A separação se deu pelo maior ou 

menor número de premiações e/ou aceitações das fotografias em questão.  

 Devido ao fato de as premiações e/ou aceitações terem se dado em eventos 

diferentes, salões nacionais ou internacionais, bienais e concursos promovidos por 

fotoclubes diversos, a escolha das fotografias poderia ter sido feita através de uma 

análise qualitativa. Isso porque esses eventos agregam valores diferentes, na 

medida em que uns são mais concorridos que os outros. Por exemplo, os salões 

internacionais, por serem mais abrangentes, recebem um número maior de 

inscrições, o que torna a premiação ou aceitação mais difícil.  

Como não seria possível à pesquisa ter acesso ao número de inscritos, já 

que implicaria o contato com os demais fotoclubes, a opção foi partir para a escolha 

das fotografias pelo viés quantitativo, ou seja, maior ou menor aceitação e/ou 

premiação das mesmas, independente do tipo de evento, como é possível perceber 

pelo mapeamento feito na tabela acima. 

 Apesar desta consideração, vale ressaltar também que nem todas as 

fotografias premiadas foram colocadas aqui. Um exemplo disso são algumas 

fotografias de Rosary Esteves, como “Branca de neve, de novo?” que recebeu duas 

menções honrosas, ou “Ensaio absurdo I”, 1o lugar na VIII Exposição Nacional de 

Arte Fotográfica do Foto Cine Clube Vila Velha (1988). É o caso também da 

fotografia “Mimetismo”, de Odessa Arruda Hermano, aceita em três salões e 
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integrante da mostra fora de seleção do 2o salão de arte fotográfica promovido pelo 

CO (anexo 26).  

Outras fotografias ainda poderiam ser citadas e colocadas no corpo da 

pesquisa, contudo não fazem parte porque foram adquiridas nos acervos pessoais 

dos fotógrafos, e nem todas foram encontradas pelos mesmos. Optou-se, então, 

por fazer leitura daquelas imagens cujos originais fossem obtidos, e não das 

reproduções em catálogos, como no Capítulo 2. Logo, o recorte feito através da 

escolha das fotografias representa uma possível leitura imagética, não tendo como 

pretensão a definição de um posicionamento único.  

Por meio dessa divisão, parte-se da metodologia da análise de conteúdo, 

através da sua separação por temas, com o objetivo de criar um diálogo entre as 

mesmas e não de uma análise pontual de cada imagem. A segunda parte terá 

como suporte a metodologia da análise de discurso. As imagens selecionadas 

serão percebidas como integrantes de um contexto fotográfico cujas regras são 

bem definidas ou pelo menos esta é sua pretensão, muitas vezes não alcançada 

devido ao caráter subjetivo da imagem. 

 Logo, a leitura proposta oferece uma possibilidade de ver em que medida as 

fotografias selecionadas representam as regras ditadas pelo fotoclubismo e, 

portanto, de que maneira introjetam essa visualidade e se constituem como parte 

do movimento fotoclubista. 

 

3.2. Enfi m, as imagens! 

 

 Antes de nos debruçarmos sobre as imagens em si, é possível fazer alguns 

apontamentos anteriores sobre o seu conjunto total, inclusive para perceber qual a 

melhor maneira de conceituar os referidos temas para a posterior leitura das 

imagens.  

Pela divisão dos temas, percebe-se uma grande concentração em Gente, 

Paisagem/Natureza e Nu em detrimento dos outros. Isso demonstra uma 

adequação clara aos temas trabalhados pelo movimento fotoclubista, como mostra 

a matéria “Os grandes temas”, escrita por Paulo Cavalcanti e publicada na revista 

Foca no 84, em 1981. 

 Na matéria são colocados os principais temas trabalhados pelos “artistas 

fotógrafos” (Cavalcanti, 1981, p. 12): o homem, a natureza morta, o retrato, o nu, a 
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natureza, a guerra, a criança e as viagens. Percebe-se uma aceitação desses 

temas dentro do movimento fotoclubista e por isso foram separados para a 

pesquisa. Esses temas serão definidos a partir de conceitos esboçados em revistas 

e em boletins informativos presentes no acervo do CO. 

 Já os temas Festas religiosas e Cenas do interior não tiveram tantos 

representantes premiados nos salões e estão relacionados à cultura do Estado de 

Goiás, em que é bastante recorrente a figura do sertanejo e das festas folclóricas. 

Conclui-se, em um primeiro momento, que o movimento fotoclubista selecionava 

imagens que tivessem apelo mais geral que local. Além disso, os temas Festas 

religiosas e Cenas do interior não foram conceituados pelos fotoclubistas. Assim, 

para sua análise serão definidos segundo estudiosos que trabalham com os 

mesmos. 

 Sobre os fotógrafos, é válido dizer que alguns trabalharam mais detidamente 

em alguns temas, enquanto outros mostraram um maior ecletismo. A opção deste 

últimos pode ser justificada pela busca de melhores chances de aceitação nos 

salões mas, por outro lado, foge de um dos pressupostos que poderiam 

caracterizar sua produção como mais autoral. 

 Sílvia de Souza155 esclarece que, “na medida em que ia participando dos 

salões percebia quais fotografias eram aceitas, o que ajudava na escolha das 

fotografias a enviar”. Já A.D.Novato,156 por exemplo, independentemente do fato de 

ser ou não aceito, gostava de trabalhar com o tema paisagem / natureza. O 

fotógrafo revelou, ainda, que preferia a fotografia colorida à preto-e-branco, 

contudo, pelas imagens, obteve mais premiações com esta última. 

 Isso demonstra que nem sempre o gosto pessoal do fotógrafo condiz com a 

aceitação em salões. Sobre essa questão, Novato informa também que fazia o uso 

de filtros, para dar uma visualidade distante do real, o que não era muito bem visto 

nos salões. Além dessas questões, outras conclusões poderão ser obtidas 

mediante o olhar para as imagens. 

 

 

 

 

                                                 
155 Conversa com a fotógrafa em agosto de 2006. 
156 Conversa com o fotógrafo em outubro de 2006. 
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Fotografando Pessoas 

 

 As fotografias deste tema apresentam grande variedade de apresentação 

visual, agregando, assim, não só valores do pictorialismo, como também da 

fotografia moderna, da foto documental e da fotopublicidade. Entretanto, persiste a 

tentativa de comunicar uma mensagem ao espectador, caracterizando a fotografia 

como obra de arte, conforme ditam os preceitos do fotoclubismo. 

 Essa abrangência estética é decorrente da grande variedade de tomadas 

possíveis. Ao ato de se fotografar pessoas pode se agregar a retratação da 

condição humana, da maneira como vive um povo, em que não há tempo para o 

fotógrafo preparar o equipamento, com exposição ou filme adequados, como define 

Paulo Cavalcanti na Revista Foca no 84. 

 Contudo, as pessoas podem ser imortalizadas também pelo retrato, cujo 

objetivo é “gravar no filme a íntima personalidade do modelo. São importantes a 

técnica, o conhecimento do equipamento, por parte do fotógrafo, a respeito da 

personalidade e hábitos do seu modelo.”157 

 A utilização desta modalidade específica, os retratos, foi bastante utilizada 

pelos integrantes do Clube da Objetiva, fosse para explorar a personalidade do 

retratado, ou mesmo retratar sua graça e beleza, como se poderá perceber por 

meio das imagens selecionadas e/ou premiadas. 

A imagem 59, “Moldura”, de Cidinha Coutinho, está adequada ao tema, com 

a retratação de um velho, aliando-se assim ao fotoclubismo, uma vez que o motivo 

é bastante recorrente em vários catálogos de salões de arte fotográfica. Outros 

fotógrafos do CO poderiam ser citados por terem registrado imagens de pessoas 

velhas, como Odessa Arruda Hermano, com a fotografia “Mimetismo”, que não foi 

encontrada, ou Rosary Esteves ou Luiz Mauro Vasconcellos e outros.  

A forma de retratação geralmente é colocada de maneira realista, com o foco 

no velho, como nesta imagem, cuja moldura leva o olhar à pessoa. Apesar desse 

                                                 
157 Trecho extraído da reportagem “Os grandes temas” de Paulo Cavalcanti, 1981, p. 13. 
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foco na pessoa, a janela que a emoldura também diz do retratado, na medida em 

que é uma arquitetura colonial, também antiga. Nesse sentido, Cidinha não faz 

simplesmente um retrato de uma pessoa isolada, já que há uma contextualização 

do ambiente, logo, é possível perceber um pouco do modo de vida do retratado, 

uma vida pacata e simples, como a janela. 

Com isso, a fotógrafa consegue passar uma mensagem sobre o retratado, 

não só por ele mesmo, mas através da janela, da moldura, aproximando-se, assim, 

dos cânones do fotoclubismo. Nesse sentido se apropria da estética do 

pictorialismo, já que é uma imagem estática e tecnicamente bem feita, mas há 

também um diálogo com o fotojornalismo, uma vez que há a tentativa de 

contextualização da imagem, criando dinamicidade. 

 A outra fotografia de Cidinha, imagem 60, aparentemente posada, também 

cria esse contexto, não mais pelo local mas pela situação sugerida pelas figuras 

humanas. O contexto é a própria insinuação da ação – a mãe segurando o filho, a 

quem amamenta e dá vida.  

 A própria posição das duas pessoas denota um significado, tornando 

possível a comunicação com o espectador. Só que o corte escolhido torna anônima 

a figura materna, aliando-se à foto documental, na medida em que retrata a relação 

de uma mãe com um filho. Contudo, embora haja um corte abrupto da mulher, não 

há a caracterização de uma fotografia moderna, já que é possível perceber de 

forma clara o que está além da imagem, ou seja, o rosto da mulher que segura a 

criança. Além disso, este tipo de imagem foi bastante explorado pela pintura, 

havendo, assim uma aproximação estética em relação ao pictorialismo. 

 Já as imagens 61, 62 e 63 levam a que o espectador tenha uma ação mais 

voltada à contemplação. Logo, estas imagens se aliam mais ao pictorialismo, 

carregando influências da fotopublicidade, pois trabalham com a corte do meio 

corpo e closes de maneira clássica, ou seja, com a percepção clara de quem é o 

retratado: Marina (61 e 62) e Zica (63). Logo, não há a intenção de garantir o 

anonimato, como na imagem anterior de Cidinha.  

 Neste retrato mais intimista, em que se exclui praticamente o contexto, é 

possível chegar mais próximo ao retratado ou pelo menos parece ser a pretensão 

do fotógrafo ao chegar perto. Na imagem 61, Marina parece uma menina simples e 

recatada. Já na imagem 62, ela se torna uma mulher, com o close de um rosto 
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maquiado, embora em ambas o olhar seja o mesmo. É possível dizer que o 

enquadramento permite mudar a visão sobre o retratado. 

 Nas imagens que se seguem, 64 e 65, há a retratação de um casal, um em 

cada imagem. Apesar de ambas trabalharem com cortes que criem uma nova 

visualidade, na primeira há uma geometrização das formas, típico da estética 

moderna, o que possibilita o encontro de um casal através de linhas e curvas. A 

segunda, embora utilize um corte abrupto, especialmente na mulher, não há 

ausência dos seus rostos como a anterior, inclusive as linhas dos mesmos são 

ressaltadas pela técnica utilizada, a solarização. Com isso, existe uma ligação com 

as fotografias modernas de Man Ray, como exposto no capítulo anterior. Com 

estas duas imagens verificam-se duas aplicações diferentes, ambas típicas do 

modernismo. 

Assim como nas imagens anteriores, “Man” (66) e “Boêmio” (67) apresentam 

também cortes ousados, levando também a uma aproximação em relação à 

estética moderna, com o uso da fotografia direta, assim como em “Coordenadas” 

(65). Nas imagens 66 e 67, os homens se tornam anônimos, o que não exclui a 

possibilidade de ser uma mulher, embora os títulos definam o gênero masculino. 

Apesar de haver essa aproximação estética, na imagem 66, como 

enquadrada e por ser em preto-e-branco, as formas do objeto se tornam a atenção 

principal. Já na 67, embora haja pouca cor, o enfoque está na ação, já que o 

enquadramento ressalta o “caminhar na ponta dos pés” do homem que chega de 

mansinho.  

O interessante é que o recorte traduz a mensagem, que pode ser assim 

decodificada pelo espectador. Alguém, que pode ser qualquer pessoa, chegando 

de mansinho na ponta dos pés e que, para se desculpar, já compra o pão e o leite, 

como revelou a autora da fotografia. Percebe-se que a fotografia foi tirada com uma 

intenção clara, havendo a associação entre o pensar e o fazer fotográfico, como 

expõem os fotoclubistas sobre como se deve fazer uma fotografia artística, 

explicitado no Capítulo 2. 

 Nas imagens 68 e 69, volta-se ao pictorialismo, quando se percebe uma das 

técnicas empregadas, ou seja, parte da fotografia colorida manualmente. Dessa 

forma, o fotógrafo mune-se dos cânones da fotografia pictorial para produzir o que 

acredita ser uma obra de arte, na medida em que há a intervenção humana, sem a 

utilização da mecanicidade da câmera fotográfica.  
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Apesar dessa aproximação à estética do pictorialismo, ela não é exclusiva. O 

enquadramento da imagem 68 sugere uma ligação à fotografia moderna, já que 

corta de forma abrupta parte da cabeça e a barriga da mulher. Na imagem 69, o 

título faz menção ao período que Goiânia estava passando, o acidente com o Césio 

137, cuja primeira vítima fatal foi uma criança. Então, mesmo que só visualmente 

não seja possível ter essa visão, uma vez que a imagem é polissêmica, o título dá a 

pista para o espectador. Com isso, há uma aproximação com relação ao 

fotojornalismo, em função dessa tentativa de contextualização. 

Esta última fotografia, por ter esse apelo político, feito pela ancoragem com o 

título, se diferencia das demais, que, aparentemente não têm intenção de criticar ou 

de se posicionar sobre um assunto específico. Por isso, em geral, as imagens se 

adequam ao fotoclubismo por terem esse caráter até certo ponto gratuito, uma vez 

que não há a intenção de expressar, por meio da fotografia, uma opinião ou mesmo 

posicionamento sobre determinado assunto. Essa gratuidade, inclusive, é uma das 

grandes críticas à produção fotoclubista, como foi possível perceber no Capítulo 2. 

Além dessa característica, vale ressaltar que as estéticas fotográficas 

praticadas no ambiente clubista estão presentes na produção do CO, porém não 

são utilizadas de forma pura, já que existe um trânsito dinâmico entre elas, pois é 

possível perceber mais de uma estética em uma mesma fotografia.  

A adequação ao fotoclubismo se dá também por haver a preocupação em se 

passar uma mensagem ao espectador, vista principalmente naquelas em que há 

uma contextualização da imagem, como as de Cidinha Coutinho.  

 Pode-se dizer, então, que a produção do fotoclube de Goiânia, no que se 

refere à retratação de pessoas, está ligada aos cânones do fotoclubismo, uma vez 

que estão adequadas ao conceito apresentado no início do texto e também às 

estéticas apresentadas no capítulo anterior. 
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Imagem 59 
Cidinha Coutinho – “Moldura” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 
 

* Fotografia premiada com menção honrosa no IX Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube 

de Londrina (1982) e aceita no 1º Salão Nacional de Fotografia “Terra e gente brasileira”, do Cromos 

Grupo Fotográfico (1982). 

 



 147 

 
 

Imagem 60 
Cidinha Coutinho – “Mãe alimento” 
Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fotografia premiada em 3 o lugar na I Mostra Fotográfica Nacional sobre aleitamento materno 

(1982) e aceita nos seguintes salões: 10ª Bienal de Arte Fotográfica Brasileira promovida pelo 

Santos Cine Foto Clube (1978), 3ª Exposição Nacional de Arte Fotográfica promovida pela 

Prefeitura Municipal de Santos e Santos Cine Foto Clube (1978), 3º Salão Internacional de 

Fotografia de Santo André (1980) e na Exposição Retrospectiva dos salões das décadas de 40 a 70 

(2006). 
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Imagem 61 
Luiz Mauro – “Marina” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 
 
* Fotografia premiada com menção honrosa no VI Salão Nacional de Arte Fotográfica de Juiz de 

Fora (1973) e aceita nos salões; 5º Salão Nacional de Arte Fotográfica do Íris Foto Grupo de São 

Carlos – SP (1973), 8º Salão Nacional de Arte Fotográfica do Clube Foto Filatélico Numismático de 

Volta Redonda (1973), XXX Salão Internacional de Arte Fotográfica de São Paulo do Foto-Cine 

Clube Bandeirante (1973) e VI Salão Internacional de Arte Fotográfica da Sociedade Fotográfica de 

Nova Friburgo (1975). 
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Imagem 62 
Luiz Mauro – “Marina, 5 o retrato” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fotografia aceita no 6º Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de Londrina (1977), XXII 

Salão Jauense de Arte Fotográfica e XIV Internacional do Foto Clube de Jaú (1978). 
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Imagem 63  
Odessa Arruda Hermano – “Zica” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 

 

 
* Fotografia aceita na 10ª Bienal de Arte Fotográfica Brasileira promovida pelo Santos Cine Foto 

Clube (1978), no 2º Salão Internacional de Fotografia de Santo André (1979), XXIV Salão Jauense 

de Arte Fotográfica e XV Internacional (1979). 
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Imagem 64 
Odessa Arruda Hermano – “Coordenadas” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 
 

 

 

 

* Fotografia aceita no 1º Salão de Arte Fotográfica da Associação Carioca de Fotografia (1975). 
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Imagem 65 
Rosary Esteves – “Prelúdio” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 

 

 

* Fotografia premiada com menção honrosa no VII Salão Nacional de Fotografia Foca (1987) e 

aceita na VI Exposição Nacional de Arte Fotográfica (1984). 
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Imagem 66 
Sílvia de Souza – “Man” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 
 

 

* Fotografia premiada com menção honrosa na Exposição Nacional de Arte Fotográfica da 

Sociedade Fluminense de Fotografia (1987) e aceita no 39º Salão Internacional de Arte Fotográfica 

de São Paulo do Foto Cine Clube Bandeirante (1987). 
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Imagem 67 
Sílvia de Souza – “Boêmio” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fotografia premiada em 3 o lugar no XXXII Salão Jauense de Arte Fotográfica e XXIII Internacional 

(1987) e 1º lugar no 13º Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de Londrina (1987). 
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Imagem 68 
Sílvia de Souza – “Meu doce inquilino” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 

 

* Fotografia premiada em 3 o lugar na VIII Exposição Nacional de Arte Fotográfica do Foto Cine 

Clube Vila Velha (1988) e aceita no XIV Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de 

Londrina (1988) e na 34º Exposição Nacional de Arte Fotográfica da Sociedade Fluminense de 

Fotografia (1988). 
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Imagem 69 
Sílvia de Souza – “Mal-me césio, bem-me césio” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 
 

* Fotografia aceita na 34º Exposição Nacional de Arte Fotográfica da Sociedade Fluminense de 

Fotografia (1988) e na XV Bienal de Arte Fotográfica Brasileira – monocromática do Foto Clube do 

Paraná (1988). 
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Fotografando Auto-retrato  

  

 Neste tema também são produzidos retratos, porém um retrato de si mesmo. 

Nestas fotografias o objeto é o próprio fotógrafo. Assim como no retrato, em que há 

pretensão de retratar a personalidade da pessoa, aqui há a pretensão de mostrar a 

si próprio. Portanto, todo e qualquer auto-retrato examinado diz algo do seu criador, 

detectado pela forma e pelo conteúdo158. 

 Nesse sentido, no auto-retrato, forma e conteúdo se misturam, pois ambos 

exprimem o que o fotógrafo quis passar sobre si mesmo. Logo, torna-se difícil esta 

dissociação. Com isso: “A própria técnica (ou recursos técnicos de laboratório 

utilizados) e/ou valores estéticos enfatizados podem representar, para muitos, 

alternativas de auto-retrato” (KOSSOY, 1981). 

Para esta pesquisa o tema teve como representantes os auto-retratos de 

Cidinha Coutinho e Rosary Esteves, que foram selecionadas a participar de uma 

exposição de nível nacional promovida pela FUNARTE. Apesar de esta exposição 

não ter sido promovida por um fotoclube, o fotoclubismo agregou este tipo de 

fotografia em um salão, que foi promovido em Goiânia em 1982159. 

 Embora outros fotógrafos do CO também tenham praticado este retrato de si 

mesmo, como A.D.Novato (anexo 27), os seus trabalhos não foram tomados como 

representativos por terem sido aceitos em salões. Nestas imagens Cidinha e 

Rosary, apesar de trabalharem com o mesmo tema, o fazem de maneiras diversas, 

tanto na questão da técnica, quanto no exprimem pelo seu conteúdo. Enquanto a 

primeira faz uso da técnica da fotografia direta, a segunda utiliza a experimentação 

da múltipla exposição.  

 Percebe-se nas duas imagens um “casamento” entre técnica e conteúdo, 

uma vez que a técnica escolhida abre possibilidades para uma leitura da 

subjetividade da pessoa retratada, levando a uma comunicação visual com o 

espectador.  

O auto-retrato de Cidinha Coutinho, por fazer uso da fotografia direta, com 

um corte fechado e grande contraste de luz e sombra no rosto, aproxima-se da 

                                                 
158 Idéias extraídas do texto escrito por Boris Kossoy do catálogo da Exposição coletiva de Auto-
retrato oraganizada pela Galeria de Fotografia da FUNARTE (1981). 
159 Esse salão já foi abordado no Capítulo 1. 
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fotografia moderna, embora haja também uma ligação com o pictorialismo pela 

presença do nu, tema mais característico desta estética, como será visto a seguir.  

O conteúdo está adequado à forma, já que leva a pensar que a autora quis 

se retratar, ressaltando o seu lado introspectivo, “desnudando-se” de qualquer 

possibilidade de escondê-lo. Como foi visto nas fotografias feitas por Cidinha no 

tema anterior, é possível perceber uma adequação à sua produção, já que também 

usa a fotografia direta. Logo, o auto-retrato fala sobre Cidinha fotógrafa e pessoa. 

No auto-retrato de Rosary ocorre o mesmo, ou seja, o uso da técnica, agora 

voltada à experimentação, com a sobreposição de imagens, ligada à revelação do 

seu fazer fotográfico, cuja produção se utiliza mais dessas técnicas experimentais, 

como foi visto também no tema anterior. Por meio dessa técnica revela uma 

duplicidade de sua pessoa, que às vezes ri e em outras está séria e, assim, a 

técnica materializa o conteúdo desejado. Essa experimentação se alia à fotografia 

moderna, pois cria uma outra realidade. 

 Portanto, estas imagens corporificam o olhar do fotoclube, na medida em 

que trabalham a comunicação da mensagem visual com o espectador, fazendo-o 

de forma que também a técnica está ligada com o seu autor. Com isso, o auto-

retrato não está somente na imagem em si, mas na sua forma de fazer. É possível 

perceber também, por esses dois auto-retratos, como “um estilo é determinado 

essencialmente pela personalidade de quem o exprime.”160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160 Trecho extraído do texto “O estilo é o homem: a marca registrada”, escrito por Jafet Nacle Vieira 
para o boletim da ABAF de maio de 1978. 
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Imagem 70 
Cidinha Coutinho – “Auto-retrato” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 
 
 

 
 
* Fotografia selecionada para participar da 1a Exposição Coletiva de Auto-retrato promovida pela 
FUNARTE em 1981 e do 2o Salão Nacional de Auto-retrato promovido pelo CO em 1982. 
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Imagem 71 
Rosary Esteves – “Auto-retrato” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 
 
 
 
 

 
 
* Fotografia selecionada para participar da 1a Exposição Coletiva de Auto-retrato promovida pela 
FUNARTE em 1981 e do 2o Salão Nacional de Auto-retrato promovido pelo CO em 1982. 
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Fotografando Nu 

 

 Este tema sempre foi explorado dentro do fotoclubismo, desde o 

pictorialismo, como foi percebido no Capítulo 2, pelas fotografias do Foto Clube 

Brasileiro-RJ e, conseqüentemente, tema de grande aceitação em salões nacionais 

e internacionais. Nesta perspectiva, vários integrantes do CO também participaram 

com fotografias de nu, trabalhado como arte, como define Eduardo Salvatore: 

 

 E m arte, o ‘nu’ transcende o corpo humano para levar o observador a vê-lo com outros 
olhos, que contemplam o belo e o transmitem ao espírito. Portanto, para se obter isso, uma 
série de fatores devem ser preenchidos. Deve existir uma perfeita sincronização entre as 
linhas, as formas, as luzes. O fotógrafo deve ser capaz de oferecer uma imagem plástica 
capaz de ressaltar e elevar a harmonia natural e a beleza que emana, por si só, do corpo de 
uma mulher. E isso não será atingido sem levar em conta coisas essenciais como a 
iluminação, o ângulo de tomada, a perspectiva segundo o estilo, a composição, a postura do 
modelo, a ambientação etc.(1988, p. 11).  

 

 Assim como nos outros temas, neste é perceptível também a associação 

entre forma e conteúdo, através da utilização correta de iluminação, ângulos de 

tomada e outros para se conseguir passar a mensagem desejada. Essa 

mensagem, no entanto, como exposto por Salvatore, deve estar ligada à beleza 

para, assim, haver um afastamento do vulgar.  

 No Clube da Objetiva, alguns fotógrafos trabalharam com este tema, com o 

objetivo de ter fotos aceitas em salões, se adequando ao movimento. Outros, 

porém, trabalharam com o tema de forma a consolidar uma produção autoral, a 

exemplo do integrante Luiz Mauro Vasconcellos. Embora só esteja esboçada aqui 

uma fotografia, pode-se dizer que ele conseguiu criar uma condição de fotógrafo-

autor no que tange a fotografia de nu, como colocado em jornal da época161: “No 

tema de nu fotográfico Luiz Mauro é dono de considerável acervo que já lhe rendeu 

prêmios e exposições.” 

Para ressaltar a abordagem artística do nu, Luiz Mauro sempre fotografou 

em preto-e-branco e ampliou manualmente todas as suas fotografias, aproximando 

de um fazer fotográfico que prima pela intervenção manual na cópia, assim como 

no pictorialismo. Contudo a intervenção que fazia não objetivava a criação de uma 

nova realidade para a mesmo, um melhor contraste ou enquadramento, com é 

                                                 
161 Este jornal foi encontrado no acervo do CO, sem referência de nome ou data. Acredita-se que 
seja de 1981 ou 1982, pois na matéria há a fotografia do auto-retrato de Cidinha Coutinho, colocada 
no item anterior. 
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perceptível na imagem 72, em que há um intenso jogo de luz e sombra. Nesse 

sentido, a nudez ganha uma expressão de beleza, já que há um equilíbrio do olhar 

entre o corpo e o rosto da modelo. 

 A imagem 73, de Lurdinha Pacheco, também apresenta uma visualidade 

semelhante à de Luiz Mauro, a do pictorialismo. Embora neste caso a modelo 

esteja frontal, a nudez também está colocada de forma sutil, dando um ar de 

mistério e beleza à retratada. Com isso, o nu, nestas duas imagens, “transforma o 

corpo em algo belo, quase divino”162. 

Já Rosary Esteves, na imagem 74, apesar de usar o preto-e-branco e forte 

contraste de luz e sombra, utiliza um enquadramento inusitado ao assunto, e 

realiza um trabalho mais próximo ao da fotografia moderna. Além disso, o foco aqui 

não está somente na nudez, mas também na gravidez, bastante encontrado em 

salões de fotoclubes. Com isso, o fotógrafo, além de retratar a nudez, cria 

visualmente o envolvimento emocional entre a mãe e o filho que espera, até 

mesmo pela posição com que segura sua barriga e este auto-contraste.  

 A imagem 75 destoa das demais e do padrão de fotografias de nu por utilizar 

a cor, o que pode acarretar na perda da magia e do mistério criados com a 

fotografia em preto-e-branco. Contudo, isso não acontece nesta fotografia de Sílvia 

de Souza porque há a criação deste mistério e beleza com os acessórios usados 

pela modelo, o chapéu que esconde o seu rosto e o véu que mostra, apenas 

parcialmente, seu corpo. Embora haja a aplicação da cor, o registro também se 

aproxima da estética do pictorialismo, não só pelo enquadramento escolhido, como 

também pela utilização do flou, criando certa névoa na fotografia.  

 As fotografias do Clube da Objetiva que retratam a nudez conseguem, então, 

fazê-lo de uma forma natural, sensível e, por isso, artística (SALVATORE,1988, 

p.11). Logo, está presente um enaltecimento à beleza da mulher, colocada de 

forma simples e poética.  

 

                                                 
162 Trecho extraído do texto “Grandes temas” escrito por Paulo Cavalcanti e publicado na revista 
Foca n o 84, ano 1981. 
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Imagem 72 
Luiz Mauro Vasconcellos – “Nu” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 
 
 

 

* Fotografia aceita na Semana Carioca de Turismo – 2ª Exposição Internacional de Arte Fotográfica 

“Cidade do Rio de Janeiro” (1977), 10ª Bienal de Arte Fotográfica Brasileira promovida pelo Santos 

Cine Foto Clube (1978), 2º Salão Internacional de Fotografia de Santo André (1979), I Salão 

Nacional de Arte Fotográfica de Araras (1980), XXV Salão Jauense de Arte Fotográfica e XVI 

Internacional (1980). 
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Imagem 73 
Lurdinha Pacheco – “Carente” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 
 
 
 
 

 
* Fotografia premiada em 2 o lugar no Salão de Fotografia de Ribeirão Preto (1982) e aceita no I 

Salão Nacional de Arte Fotográfica de Araras (1980) e 29ª Exposição de Arte Fotográfica Nacional 

da Sociedade Fluminense de Fotografia (1983). 
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Imagem 74 
Rosary Esteves – “Nona lua” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 
 
 
 

* Fotografia aceita no XXXII Salão Jauense de Arte Fotográfica e XXIII Internacional (1987) e VII 

Salão Nacional de Fotografia Foca (1987). 
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Imagem 75 
Sílvia de Souza – “...sou mulher” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 

 
 

* Fotografia premiada com menção honrosa na VIII Exposição Nacional de Arte Fotográfica do Foto 

Cine Clube Vila Velha (1988) e aceita na 34º Exposição Nacional de Arte Fotográfica da Sociedade 

Fluminense de Fotografia (1988). 
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Fotografando Natureza e Paisagem  

 

 As fotografias agrupadas neste tema colocam como ponto principal a 

natureza ou a paisagem. Mas qual a diferença entre os dois e por que foram 

colocados aqui como um único tema?  

 Dentro do movimento fotoclubista houve confusão entre esses dois temas, 

como na Revista Foca no 84, na matéria “Grandes temas”, em que a paisagem é 

colocada como uma divisão da natureza. Devido a essa questão optou-se por 

colocar os dois juntos, justamente para levantar a diferenciação entre os mesmos, 

já que são recorrentes nas fotografias dos integrantes do fotoclube de Goiânia. 

 No Boletim informativo do FCCB, “O Bandeirante em foco”, de julho de 1985, 

o integrante Tadeu J. Cruz escreve o texto “Definição de fotografia da natureza”, no 

qual reflete sobre o tema, em função de sua recorrência em salões nacionais e 

internacionais, além da atenção dada pela FIAP. A argumentação de Tadeu J. Cruz 

se apóia na definição dada pela Federação internacional de arte fotográfica: 

“Fotografia de natureza é definida como sendo aquela tomada de animais e plantas 

em seu habitat natural e fenômenos geológicos naturais não produzidos pelo 

homem” (1985, p. 4). 

 Com isso, o aspecto principal do tema é o meio ou o habitat natural, 

excluindo a presença humana ou a retratação de plantas cultivadas, arranjos 

florais, animais domésticos ou de zoológicos. 

 No boletim de julho de 1988, do FCCB, volta-se a falar sobre o tema 

Natureza com a publicação da FIAP, seguido de texto de Andrew J. F. Gibson, 

membro da Comissão de Fotografia da Natureza daquela federação internacional. 

Gibson informa que a intenção, ao definir o que é fotografia de natureza, é o 

estímulo da fotografia da flora, fauna e geologia em sua configuração natural e não 

manipulada pelo homem. Contudo, esse registro deve ser feito “com sentimento, 

sensibilidade e verdade” (1988, p. 6), ou seja, respeitando os cânones do 

fotoclubismo. 

 Dentre as fotografias premiadas e/ou aceitas do CO, duas foram listadas 

como representantes de natureza, as imagens 76 e 77, as duas de Diógenes 

Cardoso. Elas apresentam a natureza colorida, assim como a vemos, o que 

ressalta a questão da naturalidade, exposta no conceito desse tipo de fotografia.  
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Estas fotografias retratam animais e plantas em seu ambiente natural. 

Esteticamente, elas se ligam ao pictorialismo pela busca da perfeição na tomada, o 

que é comum às fotografias de natureza, na medida em que o foco está no objeto 

principal, com o uso de objetivas de aproximação (macro ou teleobjetiva). É 

possível dizer também que aparecem influências da fotopublicidade, como a pose e 

a beleza congelada, aliadas a um jogo de cores que faz fixar o olhar. Contudo, essa 

aproximação com a fotopublicidade se daria por influência do próprio pictorialismo, 

como exposto no capítulo anterior. 

Diferente da fotografia de natureza, representada pelas fotografias de 

Diógenes Cardoso, a paisagem admite a presença humana, vista também em 

fotografia deste fotógrafo. Vale ressaltar que em fotografias de paisagem, é 

necessário o enquadramento do céu, como exposto no boletim informativo do 

Clube Foto Amigos de Santos em junho de 1980: “Geralmente o céu é parte 

integrante de qualquer foto de paisagem.” 

Dessa forma, a imagem “Meditação matutina” (78) se enquadra na fotografia 

de paisagem: tem-se o enquadramento de elementos da natureza, com a presença 

do homem e do céu. Embora os elementos sejam diferentes daqueles da fotografia 

de natureza, a técnica utilizada é a mesma, a fotografia direta. Contudo, ao invés 

do colorido é usado o preto-e-branco, o que tira o foco dos elementos naturais, 

possibilitando a visualidade para a mensagem da fotografia.  

No caso da imagem 78, o foco está na contemplação da paisagem, feita pelo 

homem, levando o espectador a perceber os sentimentos de solidão ou 

saudosismo sugeridos. Com isso, há uma aproximação estética do pictorialismo, 

ressaltado pelo enquadramento da névoa, o que gera uma sensação de mistério à 

fotografia, lembrando o uso do flou.  

 Nas imagens que se seguem, 79 e 80, ambas de autoria de A.D.Novato, 

também há a retratação de paisagens com ligação ao pictorialismo, pois há o 

objetivo se passar uma mensagem e criar uma comunicação com o espectador, 

como expõe o fotógrafo: “Faço um paisagismo sempre aliado à figura humana e à 

história.”163 

  Na imagem 79, há a presença do homem de maneira clara, possivelmente 

com a retratação do trabalho de pescadores. Logo, há uma aproximação em 

                                                 
163 Frase de A.D. Novato na matéria “Antônio Divino, esculpindo a luz nas paisagens do Araguaia”, 
no caderno 2 do Jornal  O Popular do dia 10 de agosto de 1986. 
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relação ao conceito de fotografia de pessoas, que prima por mostrar o seu modo de 

vida.  

 Já na imagem 80 não há a exposição de um homem, mas de objetos feitos 

por ele, que, inclusive, é título da fotografia, “Jangadas”, assemelhando-se, assim, 

à retratação feita por Luiz Mauro Vasconcellos (81). Embora a primeira esteja na 

vertical e a segunda na horizontal, são trabalhadas de forma semelhantes no que 

tange à mensagem passada ao observador, ou seja, o enquadramento de uma 

paisagem. Essa comunicação visual é um dos objetivos do fotoclubismo, passando 

uma mensagem de saudosismo em relação à natureza.  

 Somente na última imagem (82) não há uma definição clara quanto ao tema. 

Não pode ser natureza por não apresentar os animais em seu ambiente natural e 

não pode ser paisagem por não haver a retratação do céu. Contudo, foi colocada 

aqui pela premiação e aceitação em salões e por estar mais próxima do tema 

paisagem, dentre os nomeados nesta pesquisa. Esta ligação à paisagem se dá 

pela retratação de animais típicos do estado de Goiás. 

Além disso, esta fotografia sugere um olhar para além da simples retratação 

do animal. Rosary Esteves escolhe o nome “Cochicho”, como se um boi estivesse 

cochichando com o outro, sugerindo que o foco passa a ser esta ação que os 

personagens praticam, um encostando a boca na orelha do outro. Isso dá um ar de 

comicidade e cumplicidade do espectador, que pode também brincar com essas 

possibilidades de significados. Nesse sentido, a comunicação da fotografia ganha 

vida pela ligação entre imagem e texto, aliando-se a um dos princípios do 

fotoclubismo. 

Mesmo com essas variações na forma de se retratar o tema, seja natureza 

ou paisagem, em todas as imagens há uma representação realista, aproximando-

se da fotografia direta, ligada à estética do pictorialismo, uma vez que os 

enquadramentos não cortam os elementos de maneira abrupta. Com isso, é 

possível perceber a adequação aos conceitos expressos pelo fotoclubismo, mas 

também há uma tentativa de retratação de elementos da cultura goiana, como os 

bois de Rosary ou as paisagens do Araguaia de A.D.Novato e Luiz Mauro 

Vasconcellos. 
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Imagem 76 
Diógenes Cardoso – “Doce Seiva” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 
 
 
 
 
* Fotografia premiada com menção honrosa na VIII Exposição Nacional de Arte Fotográfica do Foto 

Cine Clube Vila Velha (1988). 
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Imagem 77 
Diógenes Cardoso – “Orvalhos, gotas da vida” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 
 
 
 
 
* Fotografia premiada em 2 o lugar no 3º Salão Nacional de Arte Fotográfica / Ecologia do Foto 

Filatélico Numismático de Volta Redonda (1986). 
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Imagem 78 
Diógenes Cardoso – “Meditação Matutina” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 

* Fotografia aceita na 31ª Exposição Nacional de Arte Fotográfica da Sociedade Fluminense de 

Fotografia (1985), XVI Bienal Brasileira de Arte Fotográfica Monocromática do Foto Clube de Jaú 

(1986), XIV Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de Londrina (1988) e XV Bienal de 

Arte Fotográfica Brasileira – monocromática do Foto Clube do Paraná (1988). 
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Imagem 79 

A.D.Novato – “Guerreiros do mar” 
Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fotografia premiada em 2 o lugar na XI Mostra da Primavera da Escola Naval – RJ (1986). 



 174 

 

Imagem 80 
A.D.Novato – “Jangadas” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 
 
 
 

 
* Fotografia premiada com Menção honrosa na XI Mostra da Primavera da Escola Naval – RJ 
(1986). 
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Imagem 81 

Luiz Mauro Vasconcellos – “Jangadas” 
Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fotografia premiada com menção honrosa na III Mostra da Primavera da Sociedade Acadêmica 

Phoenix Naval Grêmio de fotografia (1978). 
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Imagem 82 
Rosary Esteves – “Cochicho” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fotografia premiada com menção honrosa no 1º Salão Nacional de Fotografia do Fotoclube 

Salesiano Niterói (1972) e aceita no 8º Salão Nacional de Arte Fotográfica do Clube Foto Filatélico 

Numismático de Volta Redonda (1973). 
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Produzindo Montagens fotográficas  

 

 As fotografias abaixo receberam como classificação o tema Montagem 

embora essa denominação não seja adequada, já que pelo fotoclubismo o correto 

seria chamá-las de fotografias experimentais. Contudo, optou-se por colocar o 

nome de uma das técnicas usuais no campo experimental, a montagem. Além 

disso, essa nomeação facilitou a classificação, uma vez que as imagens seriam de 

tema livre, fugindo assim da proposta apresentada. 

 Antes, porém, de olhar as imagens representantes dessas montagens é 

importante entender o que o movimento fotoclubista considera como uma fotografia 

experimental. Conforme divulgado no boletim informativo do FCCB, de agosto de 

1988, a fotografia experimenta é “...aquela foto que foge aos padrões da 

cópia/ampliação comum, permitindo ao fotógrafo exercitar toda sua imaginação e 

criatividade através de processos e técnicas especiais de laboratório.” (J.C.S., 

1988, p. 14) 

 Das formas de experimentação foram vistas a múltipla exposição e a 

solarização nas fotografias da integrante Rosary Esteves, respectivamente em 

“Auto-retrato” (imagem 71) e “Prelúdio” (imagem 65). Essas fotografias, no entanto, 

se encaixaram em temas específicos. Já para as fotografias com a técnica da 

montagem, esboçadas pelas imagens de Rosary e Ruy Esteves, não seria possível 

outra classificação. 

 Estes tipos de fotografia experimental estariam associados ao surrealismo, 

segundo a classificação de Rosalind Krauss (2002, p. 115), que menciona, dentre 

alguns métodos para a criação fotografias surrealistas, o recurso às exposições 

múltiplas, a tiragem de vários negativos superpostos, dando um efeito de 

montagem e a solarização164. 

As duas imagens citadas foram realizadas a partir de fotomontagens, pela 

sobreposição de negativos, que, segundo Krauss, foi um método pouco utilizado 

pelos fotógrafos surrealistas, mas que ganhou expressão maior pelo dadaísmo, 

uma das vanguardas dos anos 20. Para os dadaístas, “a fotomontagem era 

                                                 
164 Foram citados somente os métodos utilizados no C O. Krauss classifica também: a fotografia 
direta tirada de ângulos inusitados, que coloca em dúvida a questão do testemunho fotográfico; 
tiragem de negativos; manipulações com auxílio de espelhos e o fotograma ou o rayograma. 
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considerada como um meio de fazer com que o sentido penetrasse dentro de uma 

simples imagem da realidade” (2002, p. 115). 

Embora seja possível fazer essa mesma leitura olhando-se apenas as 

imagens dos integrantes do CO, o movimento fotoclubista via as montagens como 

forma de transformação da fotografia, que é reprodutível, em uma obra única. Logo, 

eram realizadas manualmente mediante uma matriz.  

 Entretanto, essa intervenção manual foi feita diferentemente daquela 

realizada por Sílvia de Souza, em “Meu doce inquilino” (68) e “Mal-me césio, bem-

me césio” (69), nas quais ela pintou alguns elementos. Para isso, utilizou 

ferramentas da pintura, um lápis ou um pincel. 

 Já nas fotomontagens de Rosary e Ruy, a intervenção é estritamente 

fotográfica, na medida em que utiliza meios fotográficos para fazê-la, com o uso do 

ampliador, negativos, filtros e papel fotográfico. Portanto, há uma aproximação da 

intervenção de Geraldo de Barros, um dos pioneiros do FCCB a trabalhar com a 

fotografia. Contudo, enquanto as montagens deste bandeirante estiveram mais 

voltadas a experimentos formais, Rosary e Ruy mostram-se afeitos à 

comunicabilidade que o conteúdo pode transmitir, como na fotografia “Poluição” 

(83), em que as cabeças colocadas não refletem um estudo sobre a forma, mas 

comunicam um sentimento, ou seja, é criada uma sensação de desespero. As 

“cabeças” parecem gritar. O que estariam dizendo? Será que pedem socorro? Por 

quê? Vários questionamentos podem ser suscitados a partir da imagem.  

Além de haver essa adequação às práticas do fotoclubismo, a imagem 

seguinte, “Teratogênese” (84), de Ruy Esteves, é uma imagem ligada à própria 

profissão do autor, que é médico. Isso mostra que a visualidade proposta por 

alguns integrantes do CO relaciona-se também aos seus interesses pessoais e 

profissionais. 

Assim como a fotografia de Rosary, essa fotomontagem não foi produzida 

como possibilidade de estudo ou entendimento da forma, mas gera também uma 

comunicabilidade com quem vê, que poderia se associar ao desespero, pela 

imagem da mulher deitada com a mão na cabeça, por talvez ter descoberto uma 

gravidez indesejada, ou mesmo ao pensar nas preocupações que um filho pode 

trazer. 

O objetivo não é decifrar o que as imagens dizem mas sugerir possibilidades 

interpretativas e, principalmente, perceber que se ligam a um desejo de transmitir 
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uma mensagem, e não de propor estudos a partir dos elementos técnicos da 

câmera fotográfica. 

Aliada à técnica da fotomontagem, os fotógrafos conseguem retratar o 

insólito, criando de fato uma outra realidade. Nesse sentido, há uma rejeição aos 

primórdios da fotografia, vista como espelho do real (DUBOIS, 1993, p. 27). Além 

de uma aproximação em relação ao pictorialismo, no que tange à montagem de 

uma imagem a partir de vários negativos. Contudo, o propósito é outro: criar o 

imaginário e não reforçar a realidade, como na proposta de Henry Peach 

Robinson165. Nesse ponto, portanto, verifica-se a ligação aos modernos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
165 Este assunto foi tratado no capítulo 2, no item O Pictorialismo. 
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Imagem 83 
Rosary Esteves – “Poluição” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 
 

 

 

* Fotografia aceita no 5º Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de Londrina (1976), 33º 

Salão Internacional de Arte Fotográfica de São Paulo (1976), III Mostra da Primavera da Sociedade 

Acadêmica Phoenix Naval Grêmio de fotografia (1978). 
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Imagem 84 
Ruy Esteves – “Teratogênese” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 

 

 

* Fotografia premiada em 3 o lugar no 31º Salão Internacional de Arte Fotográfica de São Paulo da 

FCCB e CBFC (1974), menção honrosa no 1º Salão Nacional de Fotografia da Sociedade Brasileira 

de Belas Artes (1975) e aceita na Semana Carioca de Turismo – 2ª Exposição Internacional de Arte 

Fotográfica “Cidade do Rio de Janeiro” (1977). 
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Fotografando Festas Religiosas  

 

 Este tema não se encontra relacionado na edição da revista Foca de 1981, 

em que constam os “Grandes temas” do fotoclubismo. Contudo, foi selecionado 

para a pesquisa por ser recorrente nas fotografias dos integrantes do Clube da 

Objetiva. As fotografias com esse tema, além de terem representação visual ligada 

à estética fotoclubista, mostram também um pouco da cultura goiana, obtendo 

aceitação e até premiação nos salões.  

Apesar de as fotografias terem sido aceitas e premiadas, não foram 

encontrados materiais que conceituem este tema ou mesmo o nomeiem. Conclui-

se que existe no fotoclubismo uma aceitação do ambiente local de cada fotoclube, 

assim como foi visto no tema Paisagem, nas imagens 79, 80 e 81, com a retratação 

do Rio Araguaia.   

As festas religiosas se constituem em uma marca forte da representação 

cultural do Estado de Goiás. Em geral, são festas realizadas pela Igreja e de 

devoção popular, como as festas do Divino Espírito Santo e dos santos mais 

conhecidos, de que são exemplos a Semana Santa da cidade de Goiás e as 

romarias de Trindade e do Muquém (DEUS E SILVA, 2003, p. 20). 

Uma das figuras que está presente nessas festas é o anjinho, ou melhor, a 

criança que se veste de anjinho. Segundo a historiadora Diane Valdez, “a 

participação dos meninos e meninas nas festas religiosas da Província seguia a 

mesma tradição de outros lugares do Brasil” (2003). 

Essas crianças vestidas de anjo foram retratadas por Rosary Esteves, nas 

fotografias: “Anjinho” (85) e “Que dupla!” (86). As duas imagens, na medida em que 

registram crianças participantes de uma festa típica da região, não deixam de se 

alinhar ao primeiro tema trabalhado aqui, “Pessoas”, já que mostra o modo de vida 

de um povo através de uma manifestação cultural e religiosa. Pode-se dizer que 

existe uma aproximação da foto documental. 

A imagem 85, porém, apresenta características que fogem ao retrato usual 

da foto documento, transgredindo o uso da fotografia direta, típica dessa estética. A 

fotógrafa intervém na imagem com a técnica da solarização, não mexendo no 

anjinho, que não sofre intervenção, tornando-se o destaque e título da fotografia. 

Há uma valorização desse tipo de imagem nos salões, pois há o registro 

documental com o uso de uma técnica que a torna única e, por isso, próxima a uma 



 183 

obra de arte, de acordo com os seus cânones clássicos. Mais uma vez fica patente 

o caráter artístico ligado ao fazer fotográfico, que pode ser posterior à captação da 

imagem, como exposto no tema Montagens Fotográficas. 

Já a imagem 86 se alia à estética da foto documento em sua forma mais 

convencional, ou seja, com o uso da técnica da fotografia direta, mas se aproxima 

da fotografia anterior por mostrar o anjinho também fora do contexto da festa. 

Com isso, é mostrada uma imagem inusitada, uma vez que os dois meninos 

deveriam estar participando da festa religiosa, talvez uma procissão, por exemplo. 

No entanto, estão em outro lugar, como se estivessem fugindo da “obrigação” de 

participar da festa. Um deles inclusive mostra a preguiça através do bocejo.  

 É interessante notar que nenhuma dessas fotografias mostra o 

acontecimento das festas religiosas no momento da procissão, o que seria típico da 

estética do fotojornalismo convencional, o de flagrar o acontecimento principal. Em 

contrapartida, as figuras retratadas estão fora do contexto da festa, caracterizando 

uma visão bastante pessoal sobre o tema, atendendo, assim, aos princípios do 

fotoclubismo. 

 Ainda que as festas religiosas não estejam entre os “grandes temas”, seria 

possível adequá-las ao tema “A criança”, presente na matéria da Revista Foca. 

Nessa matéria é exposto que “o tema é muito vasto, e põe a prova o talento, a 

imaginação e principalmente o coração do fotógrafo.” Nesse sentido, Rosary 

Esteves conseguiu produzir uma visão criativa, com a captação das crianças em 

duas situações diferentes: a primeira, em que a criança parece obedecer a mãe e ir 

à festa, “como manda o figurino” e, outra,na qual as duas crianças parece que 

fogem da tarefa. As fotografias são registros incomuns das festas religiosas, com a 

revelação de seus bastidores. 
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Imagem 85 
Rosary Esteves – “Anjinho” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 

 
 

* Fotografia premiada em 3 o lugar no 6º Salão Nacional de Arte Fotográfica do Íris Foto Grupo 

(1975) e na II Mostra da Primavera da Sociedade Acadêmica Phoenix Naval Grêmio de fotografia 

(1977), menção honrosa no III Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de Londrina (1974) 

e no 1º Salão Nacional de Fotografia da Sociedade Brasileira de Belas Artes (1975) e aceita na 26ª  

Exposição Mundial de Arte Fotográfica da Sociedade Fluminense de Fotografia (1974), 31º Salão 

Internacional de Arte Fotográfica de São Paulo (1974), VI Salão Internacional de Arte Fotográfica da 

Sociedade Fotográfica de Nova Friburgo (1975), 1º Salão de Arte Fotográfica da Associação 

Carioca de Fotografia (1975). 
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Imagem 86 
Rosary Esteves – “Que dupla!” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fotografia aceita no XXX Salão Internacional de Arte Fotográfica de São Paulo (1973) e 1º Salão 

Nacional de Fotografia “Terra e gente brasileira” do Cromos Grupo Fotográfico (1982). 
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Fotografando Cenas do interior 
 

 Assim como o tema anterior, este não faz parte dos “grandes temas”, mas 

fora criado por representar visualmente algumas cenas típicas do interior de Goiás. 

Diferente do tema anterior, que também caracteriza o Estado, este não apresenta 

um grande número de fotografia aceitas e nenhuma premiada em salões nacionais, 

pelo menos das fotografias as quais se teve contato na pesquisa. 

 Nas duas imagens selecionadas, “Casa de Família” (87) e “Domingo 

caboclo” (88) há o registro de casas e pessoas típicas do interior. Por isso, até 

poderiam ser enquadradas no tema “pessoas” por retratarem o modo de vida das 

mesmas. 

Quando esta característica foi colocada no tema Retratos, a fotógrafa que 

trabalhou com a mesma fora Cidinha Coutinho, que faz também na fotografia “Casa 

de família”. Por ser nativa da Cidade de Goiás, fotografou bastante os tipos locais, 

como registrado pelo jornalista José Sebastião Pinheiro, na matéria “Cidinha 

Coutinho: a fotografia de Goiás abre espaços e ganha prêmios nacionais”, 

publicada no Caderno 2 do Jornal O Popular do dia 15 de abril de 1982.  

Diferente das fotografias do tema Retratos, em “Casa de família” Cidinha 

retrata uma família e não somente uma pessoa. A fotografia mostra uma família 

católica, devido à imagem de João Paulo II na parede, cujos integrantes são 

pessoas simples, o que se verifica por causa das vestimentas e da casa pequena. 

Com isso, apresenta características da foto documental, pois retrata um grupo de 

pessoas, uma família, em que o título está descrito na própria casa. 

Já na imagem 88, de Diógenes Cardoso, há também a apresentação de uma 

casa velha, mas com quatro homens típicos do interior do Estado, onde é bastante 

comum a conversa de compadres ou o encontro de aposentados em um local da 

cidade. É possível que seja o caso do grupo em questão. 

 Ambas as imagens foram realizadas a partir da técnica da fotografia direta e 

se aproximam esteticamente da foto documental, uma vez que há a preocupação 

de se retratar tipos humanos, trazendo uma mensagem visual sobre os mesmos, 

hábitos, estilo de moradia e vestimentas. 

 Embora haja essa ligação com a cultura goiana, não se pode dizer que as 

imagens estejam afastadas da cultura do fotoclubismo, já que em catálogos de 

salões há o registro de outras cenas do interior de todo o Brasil.  
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Imagem 87 
Cidinha Coutinho – “Casa de família” 
Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 

 

 

 
* Fotografia aceita no II Salão nacional de arte fotográfica de Aracaju (1981) e no 4o Salão nacional 
de arte fotográfica do Cromos Grupo Fotográfico (1981). 
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Imagem 88 
Diógenes Cardoso – “Domingo Caboclo” 

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fotografia aceita no 13º Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de Londrina (1987). 
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Com a pretensão desta possível leitura das imagens produzidas por alguns 

integrantes do Clube da Objetiva percebeu-se como estas revelam em suas 

práticas fotográficas os preceitos ditados pelo movimento fotoclubista. 

 Apesar de haver a adequação às estéticas do pictorialismo, da fotografia 

moderna e às influências da fotopublicidade e do fotojornalismo, assim como dos 

demais fotoclubes das décadas de 70 e 80, há também uma ligação aos principais 

cânones do fotoclubismo no que tange à produção de uma fotografia artística. Isso 

porque há a preocupação de se passar uma mensagem através da visualidade, 

além da busca de uma autoria própria a cada integrante. 

 Além disso, há a utilização de duas técnicas fotográficas distintas, a 

fotografia direta e a manipulada, mesmo que a primeira tenha um maior número de 

adeptos, o que reflete, inclusive, na escolha das fotografias aceitas nos salões 

promovidos pelo CO, como visto no capítulo 2. Logo, não há uma dissociação do 

fotoclube de Goiânia enquanto espectador e produtor.  

 A experimentação destas técnicas coadunava com o que já era feito em 

outros salões. Não havia ineditismo visual ou técnico. Isso garantia uma produção 

fotográfica recorrente, no que tange estes dois aspectos.  

 E também levava ao uso de uma mesma fotografia a outros salões, já que 

havia sido aceito. Conclui-se que o status da fotografia não se dava pela sua 

originalidade, mas na quantidade de aceitações, como foi vista na fotografia 

“Anjinho”, de Rosary Esteves. 

 Mas esta prática fora aderida pelo clube por haver uma aceitação dos salões 

em outros fotoclubes, o que leva a pensar em adesão ao movimento, justamente 

para fazer parte dele. E isso, acabou dificultando em uma criação fotográfica que 

estivesse desvinculada a estes pressupostos. 

 Entretanto a prática fotográfica do CO está intrinsecamente ligada aos seus 

integrantes, que dão o tom da produção, obedecendo ou não as regras. Portanto, 

inserção no movimento não se dá dissociada do indivíduo, que escolhe, por vezes, 

temas ou assuntos ligados a sua vida pessoal ou profissional. Há claramente uma 

tentativa de mostrar um fazer fotográfico ligado à visualidade do fotoclubismo, 

entretanto com aspectos pessoais e características regionais que vêm somar à 

visualidade que caracteriza o fotoclube de Goiânia. 

 O conjunto de fotografias do CO apresenta, portanto, um alinhamento ao 

discurso fotográfico do fotoclubismo, mesmo quando apresenta a visualidade, 
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aparentemente local, como expressa nos dois últimos temas, Festas Religiosas e 

Cenas do interior, já que as imagens destes temas também apareciam em outros 

catálogos, embora fossem de outros locais. 

 As conclusões tiradas aqui são decorrentes da seleção escolhida, ou seja, 

fotografias aceitas e/ou premiadas em salões nacionais e internacionais, o que já 

demonstra este alinhamento ao fotoclubismo. Um outro método de escolha poderia 

levar à percepção de um outro discurso, ou mesmo a confirmação deste. Com isso, 

a afirmação de adequação ao movimento fotoclubista é provisória, embora existam 

fortes indícios de sua permanência, devido à percepção do CO, não só em relação 

a sua produção, mas às suas dimensões de instituição e seleção de imagens. 
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C o nsiderações Finais 

 

(...) o desconhecimento da produção fotoamadora é grave e exige uma investigação. 
 

Mônica Junqueira de Camargo e Ricardo Mendes  
 

 

 Conhecer, entender e compreender as práticas, tanto institucionais quanto 

fotográficas, de uma associação fotoamadora é o que move esta pesquisa. E assim 

contribuir para o descortinamento de um passado ainda pouco explorado e de 

grande importância para a fotografia no Brasil. 

 A associação em questão localiza-se no central do País, como dizem os 

seus próprios integrantes, longe dos grandes centros culturais, São Paulo e Rio de 

Janeiro, o que não impediu o contato constante, por troca de correspondências, 

fotografias e catálogos de salões. 

 Por meio dessas cartas, fotos e catálogos, idas e vindas, foi se descobrindo 

um pouco do desenrolar das práticas dos fotoclubes das décadas de 70 e 80, em 

especial do fotoclube de Goiânia, o Clube da Objetiva.  

 Em um primeiro momento, estes documentos serviram para entender o CO 

enquanto instituição, depois como órgão espectador das fotografias dos outros 

fotoclubes e, por fim, produtor das suas próprias. Logo, uma parte da história do 

fotoclubismo brasileiro foi sendo desvendada. 

 Além da história, pôde-se entender também o funcionamento da cultura do 

fotoclubismo, baseada, sobretudo, na tentativa de transformação da fotografia em 

um objeto artístico. Para isso, a autodenominação dos integrantes destas 

associações como fotógrafos artistas. 

 Essa fotografia artística mostrou ter características bastante peculiares, 

ligadas ao próprio pensar e fazer fotográficos do grupo e não associadas ao 

desenvolvimento da fotografia na história da arte. Esta observação é feita com o 

simples objetivo de perceber que o fotoclubismo conseguiu criar uma maneira 

própria de conceber uma fotografia artística e não de criar comparações com esta 

arte oficial.  

 Essa maneira própria é percebida não só na produção e recepção das 

fotografias, como também nos discursos proferidos por meio de jornais e boletins 

informativos. Embora essas questões não tenham sido muito discutidas pelo Clube 
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da Objetiva, parte-se do pressuposto de que tenha agregado valores disseminados 

pelos outros fotoclubes. É possível apresentar esta hipótese quando se vê o 

desenvolvimento estético, em que se apreendem características do pictorialismo e 

a fotografia moderna e com influências do fotojornalismo e da fotopublicidade. 

 Isso porque as características dessas estéticas existiam nas imagens, tanto 

do Clube da Objetiva quanto dos outros fotoclubes, e não compunham o discurso 

textual dos mesmos. Conclui-se que o desenvolvimento da prática fotográfica, no 

interior do fotoclubismo, se dava em grande medida, através do “ver as imagens” e 

não simplesmente de uma teorização sobre as mesmas. Devido a isso, não havia 

também uma separação clara entre uma estética e outra, criando o entrelaçamento 

em uma mesma fotografia. 

 A imagem, então, além de ser produzida pelos integrantes do CO, é fonte de 

conhecimento para dizer o que é ou não uma fotografia artística, muito mais do que 

os textos de jornais ou boletins informativos. Logo, as fotografias, de outros 

fotoclubes e as do próprio fotoclube de Goiânia, se constituem em narrativas 

visuais. 

 Fica claro então que essas narrativas visuais são construídas pelo contato 

dos integrantes do Clube da Objetiva com os de outros fotoclubes. Contudo, neste 

processo de construção visual, não se exclui a experiência pessoal e profissional 

de cada integrante. Nesse sentido, Manguel expõe:  

 

Construímos nossa narrativa por meio de ecos de outras narrativas, por meio da ilusão do 
auto-reflexo, por meio do conhecimento técnico e histórico, por meio da fofoca, dos 
devaneios, dos preconceitos, da iluminação, dos escrúpulos, da ingenuidade, da compaixão, 
do engenho (2001, p. 28). 

 
A narrativa visual do Clube da Objetiva também se constrói assim, com 

atores diferentes, cujas vivências também são díspares, mas que estão ligadas 

para compor uma visualidade regida por regras comuns.  

Devido à grande complexidade que rege a produção fotoclubista, que não 

está somente baseada em suas regras, mas de quem a coloca em prática, outras 

leituras seriam possíveis. A leitura proposta nesta pesquisa leva em conta o 

entendimento do Clube da Objetiva enquanto uma peça do movimento fotoclubista 

em âmbito nacional, logo, inserido na cultura do mesmo. Por outro lado, o Clube da 

Objetiva poderia ser visto, também, na dimensão cultural da cidade de Goiânia, 



 194 

cuja produção não só retrata a cultura do fotoclubismo, mas também como 

aspectos da cultura regional estão inseridos nas fotografias dos seus integrantes. 

Vários seriam os caminhos, outras questões poderiam ser levantadas, mas o 

importante é que o Clube da Objetiva, percebido nas dimensões de instituição, 

espectador e produtor de imagens, propiciou conhecer e pensar práticas de um 

movimento de nível nacional que teve sua acolhida aqui, no central do Brasil. 
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A nexo 1 
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A nexo 2 

 
Cronologia do Fotoclube de Goiânia, Clube da Objetiva (1970-1989) 

 

- 1970  – 16 de dezembro, fundação do Clube da Objetiva 

- 1971  – 12 de janeiro, aprovação do estatuto do Clube 

- 1971  – 27 de janeiro, julgamento da logomarca do clube 

- 1974  – O Clube da Objetiva se torna sócio efetivo da CBFC, passando a ter direito 

a voto nas reuniões 

- 1975  – 16 de setembro, o Clube da Objetiva promove Mostra de oito audiovisuais 

de Paulo Fogaça  

- 1976  – As reuniões e a diretoria do Clube da Objetiva voltam a funcionar, há nova 

eleição, mas o clube continua funcionando na Faculdade de Artes e Arquitetura da 

Universidade Católica de Goiás 

- 1977  – 31 de outubro, Clube da Objetiva recebeu o Troféu José Yalenti no III 

Campeonato Santista de Arte Fotográfica  

- 1979  – 23 de março, curso de Fotografia em Cores ministrado por Décio Marmo 

de Assis 

- 1979  – 2, 9, 16 e 23 de outubro, curso Básico de Fotografia P&B ministrado por 

Décio Marmo de Assis 

- 1979  – Envio de portfólios de Décio Marmo de Assis, Luis Mauro Vasconcellos e 

Renato Cunha para a CBFC e demais fotoclubes 

- 1980  – 27/05 a 05/06, exposição de fotografias enviadas pelo Foto Clube de 

Minas Gerais para o 3º Salão Nacional de Arte Fotográfica, que pelo fato de terem 

chegado com atraso não puderam participar do mesmo. O Clube da Objetiva 

resolveu, então, promover esta mostra na Aliança Francesa de Goiânia  

- 1985  - 16 a 20 de setembro, I Semana de Audiovisuais promovida pelo CO no 

Auditório da Faculdade de Arquitetura da Universidade Católica de Goiás. 

Trabalhos apresentados sobre o folclore, manifestações religiosas. Dentre os 

audiovisuais estão: “Cavalhadas de Pirenópolis” (Rosary Esteves), “A flor de 

plástico” (Paulo Rezende), “Magia do mar”(Antônio Divino) 

- 1986  - 18 a 22 de agosto, realização da Semana da Fotografia no Palácio da 

Cultura. Além de exposição do CO “Câmera na mão II”, tiveram palestras e 

seminários, dentre elas as de Luiz Humberto, fotógrafo e pesquisador de Brasília 
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- 1987  – 07 a 17 de maio, I Levante do Centro-oeste promovido pela Fundação 

Cultural do Distrito Federal, no qual, dentre outras exposições, houve a Mostra 

Fotográfica do Centro-Oeste, em que foram selecionados do clube; Cidinha 

Coutinho, Rosa Berardo, Rosary Esteves e Diógenes Cardoso 

- 1987  - 25 de setembro, o CO recebeu o prêmio Tiokô (prêmio máximo da cultura 

em Goiás), na área de fotografia, pela União Brasileira de Escritores – Sessão 

Goiás, no Museu Pedro Ludovico em Goiânia 

- 1989  - 18 a 31 de agosto, o Clube Foto Amigos de Santos em comemoração ao 

dia mundial da fotografia promoveu exposição na Galeria de Arte da Associação 

dos Funcionários da Cosipa, com a participação de fotógrafos de várias regiões do 

país. Do CO participaram Luiz Mauro, Alberto Van Lima e Valdeli Emídio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A nexo 3 
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A nexo 4 

 



 212 

 
 

 

A nexo 5 

 



 213 

 
 

A nexo 6 

 



 214 

 



 215 

 



 216 

 
 



 217 



 218 

 

 



 219 

 



 220 

 



 221 

A nexo 7  
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A nexo 8 
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A nexo 9 
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A nexo 10 
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A nexo 11 
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A nexo 12 
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A nexo 13 
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A nexo 14 
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A nexo 15 

 
 

Integrantes do Clube da Objetiva (1970 / 1989) 

 

Biênio 1970 /1972 

Presidente – Décio Marmo de Assis 

Vice-presidente – Ruy Esteves Pereira 

1º Secretário – Rosary Caldas Esteves Pereira 

2º Secretário – Joacy Eneida Côrtes 

1º Tesoureiro – Fausto Rodrigues Valle 

2º Tesoureiro – Maria de Lourdes Pacheco 

Diretora Social – Beatriz Rocha Lima 

 

1970 

Sócios-fundadores: 

Décio Marmo de Assis, Ruy Esteves Pereira, Rosary Caldas Esteves Pereira, 

Joacy Eneida Côrtes, Fausto Rodrigues Valle, Maria de Lourdes Pacheco, Beatriz 

Rocha Lima, Marida Bastos de Assis, José Amaury de Menezes, Elder Rocha Lima, 

Antônio Martins Sobrinho, José Francisco Braga, Luiz Mauro Vasconcellos, Gratuli 

Nóbrega. 

 

1971 

Mesmos nomes do ano de 1970. 

 

1972 

Além dos nomes já citados acima, Lêda Maria Furtado, Hardy Silva, Holid Yunes, 

Maria José Seba. E a partir de julho de 1972, Décio Marmo de Assis deixa a 

presidência do clube, e o Ruy Esteves Pereira assume. 

 

1973 

César Silva, Esther Luiza Barbieux Sampaio, Fausto Rodrigues Valle, Hardy Silva, 

Hugo Brockes, Luiz Mauro Vasconcellos, Rosary Caldas Esteves Pereira, Ruy 

Esteves Pereira, Vanderlan Tomaz de Aquino. 
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1974 

Amilcar Hermano, César Silva, Eduardo Simões Barbosa, Esther Luiza Barbieux 

Sampaio, Fausto Rodrigues Valle, Hardy Silva, Hugo Brockes, Luiz Mauro 

Vasconcellos, Maria das Graças Soto Queiroz, Marisa Soares Roriz, Odessa 

Martins Arruda Hermano, Rosary Caldas Esteves Pereira, Ruy Esteves Pereira, 

Vanderlan Tomaz de Aquino, Virgínia Maria Mendonça, Wilma V. Guimarães. 

 

1975 

Amilcar Hermano, Darlan de Castro, Eduarte Barbosa de Freitas, Hardy Silva, Júlia 

Maria Viana, Luiz Mauro Vasconcellos, Marisa Soares Roriz, Maurício Zacariotti, 

Odessa Martins Arruda Hermano, Rosary Caldas Esteves Pereira, Ruy Esteves 

Pereira, Stela Horta Figueiredo, Vanderlan Tomaz de Aquino, Vânia Alencastro 

Veiga, Wilma V. Guimarães.  

 

A n o 1976 

Diretoria - Biênio 1976 /1978 

Presidente – Ruy Esteves Pereira 

Vice-presidente – Luiz Mauro Vasconcelos 

1º Secretário – Rosary Caldas Esteves Pereira 

2º Secretário – Mariza Soares Roriz 

1º Tesoureiro – Maurício Zacariotti 

2º Tesoureiro – Maria de Lourdes Pacheco 

Diretora Social – Ana Carolina Vilac 

 

Darlan de Castro, Eduarte Barbosa Freitas, Esther Luiza Barbieux Sampaio, Fausto 

Rodrigues Valle, Júlia Maria Viana, Letícia Arruda Zacariotti, Luís Antônio Pacheco, 

Maria do Carmo de Castro, Odessa Martins Arruda Hermano, Stela Horta 

Figueiredo, Vanderlan Tomaz de Aquino, Vânia Alencastro Veiga, Wilma V. 

Guimarães, Wolney Alfredo Arruda Unes. 

 

 

 

 

- Pessoas que entraram na metade do ano: 
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*(informação encontrada na ata de 28/06/76) 

Alcides Araújo, Benedito Dias Ribeiro, Bete Fleury Cunha, Eleuza de Godoy 

Barreto, Judas Tadeu André, Maria do Rosário Marques, Ricardo Coimbra Fabrim, 

Sílvio Antônio de Freitas, Sinval Martins de Paiva, Sônia Maria Guimarães, 

Terezinha Almeida Waqued, Valéria Garcia Vilela, Walfredo Zupelli. 

 

1977 

Diretoria - Biênio 1976 /1978 

Presidente – Ruy Esteves Pereira 

Vice-presidente – Luiz Mauro Vasconcelos 

1º Secretário – Rosary Caldas Esteves Pereira 

2º Secretário – Mariza Soares Roriz 

1º Tesoureiro – Maurício Zacariotti 

2º Tesoureiro – Maria de Lourdes Pacheco 

Diretora Social – Ana Carolina Vilac 

 

Amilcar Hermano, Darlan de Castro, Bete Fleury Cunha, Bete Jacinto, César Silva, 

Eduarte Barbosa de Freitas, Eleusa Godoy Barreto, Fausto Moraes, Hardy Silva, 

Júlia Maria Viana, Lílian Camargo, Lúcia Maria Carvalho, Maria Auxiliadora Carrijo, 

Maria do Rosário Marques, Maria Solange Medeiros, Odessa Martins Arruda 

Hermano, Orlando Martins Arruda, Silval Martins da Paiva, Sílvio Antônio de 

Freitas, Stela Horta Figueiredo, Vanderlan Tomaz de Aquino, Vânia Alencastro 

Veiga, Virgínia Guimarães, Walfredo Zuppelli, Wilma V. Guimarães, Wolney Alfredo 

Unes. 

 

1978 

Diretoria - Biênio 1978 /1980 

Presidente – Odessa Arruda Hermano 

Vice-presidente – Luiz Mauro Vasconcelos 

1º Secretário – Cidinha Coutinho 

2º Secretário – Eduarte Freitas 

1º Tesoureiro – Renato Cunha 

2º Tesoureiro – Orlinda Maria Mendonça 

Diretora Social – Lurdinha Pacheco 



 234 

 

Álvaro Catelan, Ana Carolina Villac, Bete Fleury, Darlan de Castro, Décio Marmo, 

Eleuza Godoy Barreto, Ester Fischer, Fausto Rodrigues Valle, Judas Tadeu, Júlia 

Maria Viana, Marcos Antônio Lobo, Maria do Rosário Marques, Marilda Bastos 

Assis, Marisa Roriz, Peter Fischer, Renzo Guimarães Mendes, Ricardo Fabrim, 

Robert do Estpírito Santo Ferreira, Rosary Esteves, Ruy Esteves Pereira, Terezinha 

Waqued, Vanderlan Thomaz de Aquino, Walfredo Zupelli, Wolney Arruda Unes. 

 

1979 

Diretoria - Biênio 1978 /1980 

Presidente – Odessa Arruda Hermano 

Vice-presidente – Luiz Mauro Vasconcelos 

1º Secretário – Cidinha Coutinho 

2º Secretário – Eduarte Freitas 

1º Tesoureiro – Renato Cunha 

2º Tesoureiro – Orlinda Maria Mendonça 

Diretora Social – Maria de Lourdes Pacheco 

 

Álvaro Catelan, Cidinha Coutinho, Décio Marmo, Eleuza Godoy Barreto, Fausto 

Rodrigues Valle, Letice Zachariotti, Judas Tadeu, Maria de Lourdes Pacheco, Maria 

José Sebba Ramalho, Marisa Soares Roriz, Milton Freitas Cury, Orlinda Maia 

Mendonça, Renzo Guimarães Mendes, Ricardo Fabrim, Rosary Esteves, Ruy 

Esteves Pereira, Sebastião Penha, Terezinha Waqued, Vanderlan Tomaz de 

Aquino, Wolney Arruda Unes. 

 

1980 

Diretoria - Biênio 1980 /1982 

Presidente – Maria de Lourdes Pacheco 

Vice-presidente – Luiz Mauro Vasconcelos 

1º Secretário – Cidinha Coutinho 

2º Secretário – Rosary Esteves Pereira 

1º Tesoureiro – Terezinha Almeida Waqued 

2º Tesoureiro – Wolney Arruda Unes 

Diretora de Intercâmbio – Odessa Martins Hermano 
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Adelmo Café, Álvaro Catelan, Bete Fleury, Cláudia Nadler, Décio Marmo de Assis, 

Douglas Arantes, José Hamilton, Judas Tadeu, Luís Otávio Ferreira, Marcos 

Antônio Lobo, Orlinda Maria Mendonça, Renato Cunha, Toninho, Vanderlan 

Thomaz de Aquino. 

 

1981 

Diretoria - Biênio 1980 /1982 

Presidente – Lurdinha Pacheco 

Vice-presidente – Luiz Mauro Vasconcelos 

1º Secretário – Cidinha Coutinho 

2º Secretário – Rosary Esteves Pereira 

1º Tesoureiro – Terezinha Almeida Waqued 

2º Tesoureiro – Douglas Arantes 

Diretora de Intercâmbio – Álvaro Catelan 

Obs.: A diretoria permanece a mesma de 1980, só há a mudança de Odessa 

Hermano por Álvaro Catelan e Wolney Unes por Douglas Arantes.  

 

Adelmo Café, Álvaro Catelan, Beth Fleury, Cláudia Nadler, Douglas Arantes, 

Lurdinha Pacheco, Marcos Lobo, Odessa Hermano, Orlinda Maia, Rosary Esteves, 

Tadeu André, Thomas Hoag, Vanderlan Tomaz Aquino, Ruy Esteves Pereira. 

 

1982 

Diretoria - Biênio 1982 /1984 

Presidente – Vanderlan Tomaz de Aquino Filho 

Vice-presidente – Rosary Esteves 

1º Secretário – Cidinha Coutinho 

2º Secretário – Lurdinha Pacheco 

1º Tesoureiro – Terezinha Almeida Waqued 

2º Tesoureiro – Lúcia Vasconcelos 

Diretora de Intercâmbio – Luiz Mauro Vasconcelos 
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Adelmo Café, Álvaro Catelan, Douglas Arantes, Eliane de Castro Ribeiro, Judas 

Tadeu André, Marcos Lobo, Renato Sanchez, Rosa Berardo, Rosana Rodrigues 

Vieira. 

 

1983 

Diretoria - Biênio 1982 /1984 

Presidente – Vanderlan Tomaz de Aquino Filho 

Vice-presidente – Rosary Esteves 

1º Secretário – Cidinha Coutinho 

2º Secretário – Lurdinha Pacheco 

1º Tesoureiro – Terezinha Almeida Waqued 

2º Tesoureiro – Lúcia Vasconcelos 

Diretora de Intercâmbio – Luiz Mauro Vasconcelos 

 

Adelmo Café, Álvaro Catelan, Douglas Arantes, Eliane de Castro Ribeiro, Judas 

Tadeu André, Marcos Lobo, Renato Sanchez, Rosa Berardo, Rosana Rodrigues 

Vieira. 

 

1984 

Diretoria - Biênio 1982 /1984 

Presidente – Vanderlan Tomaz de Aquino Filho 

Vice-presidente – Rosary Esteves 

1º Secretário – Cidinha Coutinho 

2º Secretário – Lurdinha Pacheco 

1º Tesoureiro – Terezinha Almeida Waqued 

2º Tesoureiro – Lúcia Vasconcelos 

Diretora de Intercâmbio – Luiz Mauro Vasconcelos 

 

Douglas Arantes, Liselote Magalhães, Lúcia Vasconcellos Furtado, Luiz Mauro 

Vasconcellos, Lurdinha Pacheco, Rosary Esteves, Terezinha Waqued. 

 

1985 

Diretoria - Biênio 1985 /1987 

Presidente – Sílvia de Souza 
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Vice-presidente – A.D.Novato 

1º Secretário – Diógenes Borges Cardoso 

2º Secretário – Osmarina Sôffa 

1º Tesoureiro – Vanderlan Tomaz de Aquino Filho 

2º Tesoureiro – Terezinha Waqued 

Diretor de Patrimônio – Cidinha Coutinho 

Diretor Social – Celso de Abreu 

Diretor de Intercâmbio – Rosary Esteves 

 

Alaor Evaristo Alves, Alba Valéria Alencar, Álvaro José Vallin, Demerval de 

Paiva, Eduardo Marcos, Joel da Costa Cardoso, Maíra Ludovico, Paulo 

Rezende, Roberta Cintra Campos e Syllas Dileto Jr. 

 

1986 

Diretoria - Biênio 1985 /1987 

Presidente – Sílvia de Souza 

Vice-presidente – A.D.Novato 

Secretário – Diógenes Borges Cardoso 

Tesoureiro – Celso Abreu 

Diretor de Intercâmbio – Rosary Esteves 

Diretor de Patrimônio – Joel da Costa Cardoso  

Diretor Social – Álvaro José Vallim 

 

Etelvina Teresa, Idelvan Veríssimo, Margareth F.P. Bastos, Marina Sôffa, 

Osmarina Sôffa e Syllas Júnior. 

 

1987 

 

Diretoria - Biênio 1985 /1987 

Presidente – Sílvia de Souza 

Vice-presidente – A.D.Novato 

Secretário – Diógenes Borges Cardoso 

Tesoureiro – Celso Abreu 

Diretor de Intercâmbio – Rosary Esteves 
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Diretor de Patrimônio – Joel da Costa Cardoso  

Diretor Social – Álvaro José Vallim 

(não há informações sobre uma nova diretoria, logo não houve mudança da 

diretoria em julho permanecendo até o ano seguinte ) 

 

Alberto Vanir de Lima, Denise Lucas Viana, Gisleine da Costa Maciel, Idelvan 

Veríssimo, Kátia Pereira Bragato, Luiz Eduardo Souza Carneiro, Margareth F. P. 

Bastos, Roberto Rodrigues, Syllas Dyleto Jr, Terezinha Waqued. 

 

1988 

Diretoria - Biênio 1988 /1990 

Presidente – Alberto Vanir de Lima 

Vice-presidente – Kátia Bragato 

Secretário – Diógenes Borges Cardoso 

Tesoureiro – Denise Lucas Viana Gonçalves 

Diretor de Intercâmbio – Sílvia de Souza 

Diretor de Patrimônio – Rosary Esteves e Gislene da Costa Maciel 

Diretor Social – Celso de Abreu 

 

A.D.Novato, Demerval de Paula, Giselle Motta Paula, Idelvan Veríssimo, Joel da 

Costa Cardoso, Luiz Eduardo Souza Carnaro, Luiz Mauro Vasconcellos, 

Margareth F.P. Bastos, Margareth Steger, Marina Sôffa, Roberto Rodrigues, 

Terezinha Waqued, Walter Gomes Fernandes. 

 

1989 

Diretoria - Biênio 1988 /1990 

Presidente – Alberto Vanir de Lima 

Vice-presidente – Kátia Bragato 

Secretário – Diógenes Borges Cardoso 

Tesoureiro – Denise Lucas Viana Gonçalves 

Diretor de Intercâmbio – Silva de Souza 

Diretor de Patrimônio – Rosary Esteves e Gislene da Costa Maciel 

Diretor Social – Celso de Abreu 
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Cirila de Paula, Fraçois Calil, Jaime Rodrigues, José Henrique da Costa, Luiz 

Mauro Vasconcellos, Margareth Steger, Maria Inês Seabra, Maria José Lobo de 

Almeida, Marisa de Sousa, Mônica Cro, Raquel Soares de Faria, Terezinha 

Waqued, Thereza Christina Gonçalves, Thereza Gonçalves, Valdeli Emídio, 

Vânia Bueno. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O b servação I m p ortante:  A relação dos integrantes foi montada mediante a 

procura dos nomes nas participações de salões (catálogos e listas) ou no livro de 

Atas. 

 

 

 



A nexo 16 

 
Título Local D ata Fotografias 

Expostas 

Te m a 

1a Exposição de 
Fotografias do Clube da 
Objetiva 

Prédio da Caixego 28/02 a 
0703/1971 

Não há 
registro 

Livre 

Comemoração ao 150o 
ano da Independência do 
Brasil 

Palácio das 
Indústrias 

26/05 a 
02/06/1972 

30 Livre 

Comemoração ao 150o 
ano da Independência do 
Brasil 

Clube Regatas Jaó 02 a 
12/06/1972 

30 Livre 

1o Salão de Arte 
Fotográfica de Goiás 

Estande na Praça do 
Bandeirante 

20 a 
31/10/1972 

67  Livre 

Coleção Circulante da 
FIAP 

Diretório Acadêmico 
da Escola de 
Arquitetura da UCG 

17 a 
22/03/1975 

Não há 
registro 

Livre 

Fotoserigrafias de 
Ricardo Berger 

Departamento de 
Artes e Arquitetura 
da UCG 

25/06 a 
05/07/1975 

Não há 
registro 

Fotoserigrafi
as 

Adeus às corrutelas Sala de Exposição 
na Av. Goiás no 519 
(em frente ao Grande 
Hotel) 

22/12/1976 Não há 
registro 

Caipira 

1o Salão Nacional de 
Fotografia 

Parthenon Center 24/09 a 
15/10/1977 

294 Livre 

2o Salão Nacional de 
Fotografia 

Palácio da Cultura - 
Chafariz 

10 a 
25/11/1978 

262 Livre 

1ª Exposição Individual 
de Lurdinha Pacheco  

Palácio Municipal da 
Cultura 

Outubro de 
1979 

Não há 
registro 

Mulher 

3o Salão Nacional de 
Fotografia 

Salão Frei Nazareno 
Confaloni – Teatro 
Goiânia 

17 a 
31/03/1980 

312 Livre 

Exposição Individual de 
Álvaro Catelan 

Galeria da Aliança 
Francesa 

Maio/1980 Não há 
registro 

Crianças 
pobres 

Exposição Individual de 
Álvaro Catelan 
“Itinerários de Vila Boa” 

Livraria e Editora 
Cultura Goiana 

Maio/1980 Não há 
registro 

Cidade de 
Goiás 

Exposição de fotografias 
do Foto Clube de Minas 
Gerais 

Galeria da Aliança 
Francesa 

27/05 a 
05/06/1980 

Não há 
registro 

Livre 

Exposição Coletiva do 
CO 

Restaurante Degraus 29/10 a 
15/11/1980 

35 Livre 

Exposição individual de 
Douglas Arantes 

Fundação Cultural de 
Goiás (Parthenon 
Center) 

Novembro/ 
1980 

Não há 
registro 

Livre 
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4o Salão Nacional de Arte 
Fotográfica 

Palácio da Cultura - 
Chafariz 

13 a 
28/06/1981 

374 Livre 

Mostra Fotográfica 
“Saúde, conquista 
popular” 

XIII Encontro 
Científico de 
Estudantes de 
Medicina 

19 a 
26/06/1981 

50 Saúde 

Auto-retrato Galeria de Fotografia  
da Funarte 

22/07 a 07/08 
- 10 a 
21/08/1981 

161 Auto-retrato 

1o Salão Nacional de 
Fotografia Ecológica de 
Goiânia 

Associação Médica 
de Goiás 

18/09 a 
02/10/1981 

74 Ecologia 

Exposição Individual de 
Cidinha Coutinho “Portas 
e Janelas” 

Cidade de Goiás e 
Faculdade de 
Arquitetura da UCG 

1981 30 
 
 

Portas e 
janelas 

“Goiânia, espaço 
habitado ontem e hoje” 

VII Encontro 
Nacional sobre a 
Formação do 
Arquiteto 

23 a 
27/10/1981 

75 Goiânia 

IV Exposição Coletiva do 
Clube da Objetiva 

Bar e Restaurante 
Degrau 94 

Outubro/1981 Fotografias de 
11 integrantes 
do clube 

Livre 

Exposição Individual de 
Lurdinha Pacheco 

Zero Bar  
 

Março/1981 
Semana da 
mulher 

Não há 
registro 

Mulher 

1a Mostra Nacional sobre 
Aleitamento Materno 

Shopping 
Flamboyant 

7 a 
25/05/1982 

Não há 
registro 

Aleitamento 
materno 

“Luz, Imagem, Massa e 
Movimento” 

Salão de exposições 
do Museu da 
Prefeitura no Bosque 
dos Buritis 

4, 5 e 
6/06/1982 

Não há 
registro 

Livre 

Exposição em 
comemoração ao Dia 
Mundial do Meio 
Ambiente 

Sesc Campinas 16 a 
25/06/1982 

Fotografias de 
10 integrantes 

Natureza 

Exposição Coletiva do 
Clube da Objetiva 

Sala da Biblioteca da 
IBDF 

23 a 
27/09/1982 

Fotografias de 
9 integrantes 

Paisagem 

1o Salão Nacional de 
Auto-retrato 

Shopping 
Flamboyant 

16 a 
30/10/1982 

50 Auto-retrato 

Exposição do Cromos 
Grupo Fotográfico 

Palácio da Cultura 17 a 
28/03/1983 

Fotografias de 
12 sócios  

Livre 

Exposição coletiva do 
Clube da Objetiva 

Sesc 18 a 
28/04/1983 

Fotografias de 
6 integrantes 
do CO 

Livre 

Exposição Coletiva CO 
“De tudo um pouco” 

Parque Agropecuário 
de Goiânia 

Maio/1985 Não há 
registro 

Livre 

Mostra “Portfólios” Galeria de 
Fotografias da 

16 a 
21/06/1985 

Não há 
registro 

Cavalhadas 
de 
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Funarte no Rio de 
Janeiro 

Pirenópolis, 
personagens 
e figuras 

Exposição Coletiva CO 
“Câmera na mão” 

Galeria Via 18 14 a 
21/08/1985 

Fotografias de 
17 integrantes 

Livre 

I Semana de 
Audiovisuais  

Auditório da 
Faculdade de 
Arquitetura da UCG 

16 a 
20/09/1985 

3 audiovisuais Folclore e 
manifestaçõ
es religiosas 

Exposição coletiva do CO 
“Comemoração da 
Primavera” 

Sesc Campinas 24/09 a 
04/10/1985 

Não há 
registro 

Primavera 

Exposição coletiva do CO 
“Anjos da Terra” 

Shopping 
Flamboyant 

27/09 a 
15/10/1985 

Fotografias de 
17 integrantes 

Crianças 

Exposição coletiva do CO 
“Retratos em preto e 
branco” 

Félix Galeria de arte 27/10 a 
05/11/1985 

Não há 
registro 

Retratos 

Exposição coletiva do CO 
“De tudo um pouco” 

BPMMTM  08/03 a 
05/04/1986 

Fotografias de 
11 integrantes 

Livre 

Exposição Coletiva do 
CO “Mulher” 

 08/03 a 
05/04/1986 

Fotografias de 
11 integrantes 

Livre 

Exposição coletiva do CO 
“De tudo um pouco” 

Biblioteca Americano 
do Brasil - Sesc 
Universitário 

01 a 
05/04/1986 

50 Figura 
humana e 
objetos 

Exposição 
“Interferências” com 
fotografias em baixo 
relevo de Rosary Esteves 
e desenhos em bico de 
pena de Suzy Simon 

Félix Galeria de Arte 16 a 26/04/86 Não há 
registro 

Paisagens 
de cidades 
com mistura 
das técnicas 
de fotografia 
e desenho 

Exposição coletiva do CO 
– “Nossa gente” 

BPMMTM 20 a 30/05/86 40 Costumes 
da vida do 
povo 
brasileiro 

Exposição Individual de 
A.D. Novato “Imagens: 
fotografias do Rio 
Araguaia” 

Teatro Goiânia 10 a 
20/08/1986 

24 Paisagens 
Rio Araguaia 

Exposição coletiva do CO 
“Câmera na mão II” 

BPMMTM Agosto/1986 50 Livre 

Exposição individual de 
Rosary Esteves 
“Paisagens de minha 
infância” 

BPMMTM 11 a 
31/03/1987 

Não há 
registro 

Livre 

Exposição de Fotografia 
do Centro-Oeste 

Fundação Cultural do 
Distrito Federal 

7 a 
17/05/1987 

Não há 
registro 

Livre 

Exposição individual de 
Sílvia de Souza 
“Anonimato” 

BPMMTM 12 a 
24/05/1987 

16 Partes do 
corpo, 
pessoas de 
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costa, sem 
identificação 

Exposição Individual de 
Luiz Eduardo Carneiro 
“Entre amigos” 

BPMMTM Junho e 
julho/1987 

13 Retratos 

Mostra do Clube da 
Objetiva de Fotografias 
Ecológicas promovida 
pela ARCA, CREA e 
SEMA 

ARCA (Associação 
para Recuperação e 
Conservação do 
Meio Ambiente) 

01 a 
06/06/1987 -
Semana do 
Meio 
Ambiente 

Não há 
registro 

Ecologia 

Exposição Individual de 
Celso Abreu “Regina 
Lisboa” 

BPMMTM Junho/1987 Não há 
registro 

Retrato 

Exposição individual de 
Rosary Esteves “Dança 
Macabra” 

Bar Bazaar Abertura 
31/07/1987 

20 Paisagens 
mudadas 
pelas 
queimadas 
no caminho 
do Rio 
Araguaia 

Exposição Individual de 
Diógenes Cardoso “Da 
porta e da janela a vida é 
mais bela?” 

BPMMTM 05 a 
28/08/1987 

Não há 
registro 

Cenas com 
portas e 
janelas 

Exposição individual de 
Margareth Bastos 
“Casamento de cartório” 

BPMMTM Outubro/1987 Não há 
registro 

Cenas de 
casamento 
em cartório 

5o Salão Nacional de Arte 
Fotográfica 

Shopping 
Flamboyant 

29/09 a 
15/10/1987 

403 Livre 

Exposição coletiva do CO 
“Brasileiros e Brasileiras” 

BPMMTM 04 a 
30/03/1988 

30 Retratos de 
brasileiros e 
brasileiras 

Exposição coletiva do CO 
“Mulher” 

Colégio Rudá 07 a 
12/03/1988 

Não há 
registro 

Mulher 

Exposição individual de 
Sílvia de Souza “Vou 
vivendo” 

BPMMTM 08 a 
21/04/1988 

Não há 
registro 

Livre 

Exposição individual de 
Rosary Esteves “De olho 
na rua” 

Galeria Oswaldo 
Goeldi – Funarte 
(Distrito Federal) 

28 de abril a 
15/05/1988 

34 Cotidiano 
das ruas 

Exposição coletiva do CO 
“Brazil” 

Larkspur Pizza Pub 
em Larkspur - USA 

Maio/1988 Não há 
registro 

Brasil 

Exposição coletiva do CO 
“Raça” 

BPMMTM 12 a 
31/05/1988 

Não há 
registro 

Abolição da 
escravatura 

Exposição coletiva do CO 
“Espaço habitado” 

BPMMTM 16 a 
31/05/1988 

Não há 
registro 

Espaços 
habitados 

Exposição coletiva do CO 
“Brazil” 

Photomotion em São 
Francisco - USA 

Junho e 
julho/1988 

Não há 
registro 

Brasil 

Exposição coletiva do CO  BPMMTM 04 a Não há Goiânia 
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”Goiânia” 31/07/1988 registro 
Exposição coletiva do CO 
“Espaço habitado” 

Clube Foto Amigos 
de Santos 

18 a 
30/07/1988 

Não há 
registro 

Espaços 
habitados 

Exposição coletiva do CO 
“Câmera na mão III” 

BPMMTM e no 
CREA 

18 a 
31/08/1988 

Não há 
registro 

Livre 

Exposição coletiva do CO 
“Brazil” 

Bay Custom Laby em 
São Francisco - USA 

Agosto e 
setembro/ 
1988 

Não há 
registro 

Brasil 

Exposição coletiva do CO 
“Brazil” 

Ginas Pizza & Italian 
Food em Albany - 
USA 

Setembro/ 
1988 

Não há 
registro 

Brasil 

Exposição coletiva do CO 
“Primavera” 

BPMMTM 29/09 a 
10/10/1988 

25 Primavera 

Exposição individual de 
Sílvia de Souza “Pé no 
chão” 

BPMMTM 14 a 
30/11/1988 

Não há 
registro 

O homem 
sertanejo 

Exposição coletiva do CO 
“De tudo um pouco” 

BPMMTM Abril/1989 35 Livre 

Exposição coletiva do CO 
“Trabalho – trabalhador” 

BPMMTM 11 a 31 de 
maio de 1989 

20 Trabalho 

Exposição coletiva do CO 
“Imagens da natureza” 

BPMMTM 5 a 
25/06/1989 

34 Meio 
ambiente 

Exposição coletiva do CO 
“Goiânia – batismo 
cultural” 

BPMMTM Julho/1989 Não há 
registro 

Goiânia 

Exposição coletiva do CO 
“Brasileiros e brasileiras” 

BPMMTM 22/07 a 
15/08/1989 

30 Brasileiros e 
brasileiras 

Exposição coletiva do CO 
– “Câmera na mão IV”  

BPMMTM Agosto/1989 Não há 
registro 

Livre 

Exposição coletiva do CO 
“150 anos de fotografia” 

Espaço Cultural dos 
Correios (hall da 
Agência Central dos 
Correios) 

14 a 
31/08/1989 

Não há 
registro 

Paisagem, 
retrato, 
criança, nú, 
fotojornalism
o e natureza 
morta  

Exposição no Clube Foto 
Amigos de Santos 

Galeria de Arte da 
Associação dos 
Funcionários da 
Cosipa (Santos –SP) 

18 a 
31/08/1989 

Não há 
registro 

Livre 

Exposição coletiva do CO 
“Brasileiros e brasileiras” 

Foto Cine Clube 
Bandeirante (São 
Paulo – SP) 

26/10/1989 30 Brasileiros e 
brasileiras 

Exposição coletiva do CO 
“Um toque de nostalgia” 

BPMMTM Novembro 
/1989 

Não há 
registro 

Livre 
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A nexo 23 

 

Tabela Co m p arativa entre os Cinco Salões 

 

Itens 1º Salão 2º Salão 3º Salão 4º Salão 5º Salão 

Data 24 / 09 a 15 / 10 de 

1977 

10 a 25 de 

novembro de 1978 

17 a 31 de março 

de 1980 

13 a 28 de junho de 

1981 

29 / 09 a 15 / 10 

de 1987 

Local 

Edifício Partenon 

Center 

Palácio da Cultura - 

Chafariz 

Salão Frei 

Nazereno 

Confaloni – Teatro 

Goiânia 

Palácio da Cultura - 

Chafariz 

Flamboyant 

Shopping 

Center 

Divisão de 

Categorias 

Monocromáticas e 

Diapositivos 

Monocromáticas, 

Diapositivos e do 

Júri Popular 

Monocromáticas, 

Cópias Color e 

Diapositivos 

Monocromáticas, 

Cópias Color e 

Diapositivos. 

(Prêmio Especial 

dado pela Prefeitura 

de Goiânia para 

melhor foto-autor 

Regional nas três 

categorias) 

Monocromática

s, Cópias Color 

e Diapositivos 

(menção 

honrosa / 

originalidade 

em todas) 

Sobre os 

component

es da 

Comissão 

Julgadora 

Contém cinco 

pessoas (as 

mesmas para as 

duas categorias), 

são elas: 

Luiz Mauro de 

Sousa 

Vasconcelos, do 

Clube da Objetiva; 

Paulo Pires da 

Silva, do Íris Foto 

Grupo de São 

Carlos – SP; 

Rosary C. Esteves 

Pereira, do Clube 

da Objetiva, Ruy 

Esteves Pereira, do 

Clube da Objetiva e 

Vicente João 

Pedro, do Foto 

Clube de Jaú – SP. 

Contém cinco 

pessoas para cada 

categoria, sendo 

todas integrantes 

do Clube da 

Objetiva, exceto no 

Júri Popular (neste 

são: um funcionário 

público, uma dona 

de casa, um 

chacareiro, um 

enfermeiro e um 

jovem estudante de 

nível médio). 
Monocromáticas: 

Luiz Mauro de 

Sousa 

Vasconcellos, 

Lurdinha Pacheco, 

Maria Aparecida 

Coutinho, Odessa 

Martins Arruda 

Contém cinco 

pessoas para cada 

categoria, sendo 

todas integrantes 

do Clube da 

Objetiva. 

 Monocromáticas: 

Judas Tadeu 

André, Luiz Mauro 

de Sousa 

Vasconcelos, 

Lurdinha Pacheco, 

Odessa Martins 

Arruda Hermano e 

Wolney Alfredo 

Arruda Unes. 

Cópias Color: 

 Ana Carolina 

Fernandes Villac, 

Odessa Martins 

Arruda Hermano, 

Paulo Roberto da 

Contêm onze 

pessoas para a 

avaliação de todas as 

categorias, 

integrantes do Clube 

da Objetiva: Rosary 

Esteves, Luiz Mauro 

S. Vasconcellos, 

Douglas Arantes, 

Teresinha Waqued, 

Maria Aparecida 

Coutinho, Wanderlan 

Tomás de Aquino 

Filho, Odessa M. 

Arruda, Marcos Lobo, 

José Hamilton e 

Thadeu André  

Contém cinco 

pessoas para 

cada categoria, 

sendo todas 

integrantes do 

Clube da 

Objetiva 
Monocromática

s: Denise Lucas 

Viana 

Gonçalves, 

Idelvan 

Veríssimo 

Rosa, Kátia 

Ferreira 

Bragato, Luiz 

Mauro S. 

Vasconcelos e 

Rosary Esteves. 

Papel Cor: 

Diógenes 

Borges 
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Hermano e Rosary 

Esteves Pereira. 

Diapositivos: 

Eduarte Barbosa de 

Freitas, Luiz Mauro 

de Souza 

Vasconcellos, 

Odessa Martins 

Arruda Hermano, 

Renato Cunha e 

Ruy Esteves.  

Júri Popular / 

Monocromáticas: 

Almiro Moreira da 

Silva, Ana Maria 

Faria Marçal, José 

Wagner Cunha 

Barbosa, Manoel 

Lourenço Vivas e 

Rogério Álvares 

Faria Pereira. 

Veiga Jardim, 

Terezinha Waqued 

e Wolney Alfredo 

Arruda Unes. 

Diapositivos: 

Antônio Pereira da 

Silva, Maria 

Aparecida 

Coutinho, Rosary 

Esteves Pereira e 

Ruy Esteves 

Pereira. 

Cardoso, Joel 

da Costa 

Cardoso, 

Rosary Esteves, 

Sílvia de Souza 

e Terezinha 

Almeida 

Waqued. 

Diapositivos: 

 Alberto Vanir 

de Lima, 

Antônio Divino 

Silva Novato, 

Celso Abreu, 

Margareth F. 

Pacheco Bastos 

e Rosary 

Esteves. 

 

 

Existência 

de 

Exposição 

Paralela 

(fora de 

seleção / 

dos 

membros 

do Clube 

da 

Objetiva) 

Sim Sim Não Sim  Não 

Quantos e 

quais são 

os 

membros 

do Clube 

da Objetiva 

participant

es da 

Exposição 

Fora de 

Seleção 

Dezessete. 

 Judas Tadeu 

André, Décio 

Marmo de Assis, 

Marilda Bastos 

Assis, Eleusa 

Godoy Barreto, 

Darlan de Castro, 

Bete Fleury Cunha, 

Rosary Esteves, 

Ricardo Fabrin, 

Eduarte Freitas, 

Nove. 

Judas Tadeu André, 

Luiz Mauro de 

Souza 

Vasconcelos, Maria 

Aparecida 

Coutinho, Maria de 

Lourdes Pacheco, 

Odessa Martins 

Arruda Hermano, 

Renato Cunha, 

Rosary Esteves, 

__ 

Nove.  

Judas Tadeu André, 

Vanderlan Tomás 

Aquino, Douglas 

Arantes, Álvaro 

Catelan, Cidinha 

Coutinho, Marco 

Antônio Lobo, 

Lurdinha Pacheco, 

Luiz Mauro S. 

Vasconcellos e 

Terezinha A. 

__ 
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Odessa Martins 

Arruda Hermano, 

Maria de Lourdes 

Pacheco, Ruy 

Esteves Pereira, 

Fausto Rodrigues 

do Valle, Luiz 

Mauro de Souza 

Vasconcellos, Ana 

Carolina Fernandes 

Villac, Maurício 

Samuel Zaccariotti, 

Marisa Soares 

Roriz 

Ruy Esteves e 

Vanderlan Tomaz 

de Aquino Filho 

Waqued. 

Número de 

Fotografias 

participant

es da 

exposição 

Total: 294  

Monocromáticas: 

144 

Diapositivos: 120 

Clube da Objetiva: 

30 

Total: 262 

Monocromáticas: 

117 

Diapositivos: 130 

Clube da Objetiva: 

15 

Total: 312 

Monocromáticas: 

117 

Cópias Color: 

67 

Diapositivos: 128 

Clube da Objetiva: 

0 

 

Total: 374 

Monocromáticas: 126 

Cópias Color: 

91 

Diapositivos: 147 

Clube da Objetiva: 10 

Total: 403 

Monocromática

s: 112 

Cópias Color: 

169 

Diapositivos: 

122 

Clube da 

Objetiva: 0 

 

Número de 

Fotografias 

impressas 

no interior 

do catálogo 

Total: 23  

Monocromáticas: 

15 

Diapositivos: 8  

Total: 96 

Monocromáticas: 86 

Diapositivos: 01 

Fotografias do 

Clube da Objetiva: 

09 

Total: 16 

Monocromáticas: 

10 

Cópias Color: 

06 

Diapositivos: 0 

 

Total: 67 

Monocromáticas: 67 

Cópias Color: 

0 

Diapositivos: 0 

 

Total: 17 

Monocromática

s: 10 

Cópias Color: 

07 

Diapositivos: 0 

 

Técnicas 

utilizadas 

nas 

fotografias 

impressas 

no catálogo 

Além da fotografia 

direta (sem 

manipulação), 

foram utilizadas: 

fotomontagem, uso 

de máscaras 

texturizadas, 

solarização, 

separação de tons, 

eliminação de tons 

e aumento do grão. 

Além da fotografia 

direta (sem 

manipulação), 

foram utilizadas: 

fotomontagem, low 

key, high key, 

solarização, 

separação de tons, 

eliminação de tons 

e redução de 

densidade. 

Além da fotografia 

direta (sem 

manipulação), 

foram utilizadas: 

low key, 

solarização e 

eliminação de tons.  

Além da fotografia 

direta (sem 

manipulação), foram 

utilizadas: 

fotomontagem, uso 

de máscaras 

texturizadas, 

solarização, 

eliminação de tons, 

high key e redução 

de densidade. 

Além da 

fotografia direta 

(sem 

manipulação), 

foram utilizadas: 

fotomontagem e 

eliminação de 

tons.  

Apoio / 

Publicidade 

Prefeitura de 

Goiânia, Caixego e 

Prefeitura de 

Goiânia e empresas 

FUNARTE e as 

empresas Casa do 

Prefeitura de Goiânia, 

Brumadinho e 

Órgãos: Caixa 

Econômica do 
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empresas 

Fotoshop e Foto 

Sakura (colocados 

no texto de 

agradecimentos) 

Fotoshop e Kodak 

(colocados no texto 

de agradecimentos) 

Uniforme, Foto 

Sakura, Leonardo 

Rizzo, Fotoshop e 

Baroni.  

(presença de 

anúncios 

publicitários destas 

empresas) 

 

Fujifilmes 

(colocados no texto 

de agradecimentos) 

Estado de 

Goiás e 

Secretaria de 

Cultura do 

Estado de 

Goiás e 

empresas: 

Falmboyant 

Shopping 

Center, Fuji 

Photo e Fujioka 

- colocados no 

texto de 

agradecimentos 

Foto Clube 

com maior 

número de 

fotografias 

aceitas 

 

Foto Clube de 

Londrina (em 

ambas as 

categorias) 

Monocromáticas: 

empate entre Foto 

Clube de Minas 

Gerais e Sociedade 

Fluminense de 

Fotografia 

Diapositivos: 

Foto Clube de 

Londrina 

Monocromáticas: 

Associação 

Brasileira de Arte 

Fotográfica 

Cópias Color: 

Foto Clube de 

Londrina 

Diapositivos: 

Foto Clube de 

Londrina 

Monocromáticas: 

Foto Clube de Minas 

Gerais 

Cópias Color: 

Avulsos 

Diapositivos: 

Foto Clube de Minas 

Gerais 

 

Monocromática

s: Associação 

Carioca de 

Fotograifa 

Cópias Color: 

Foto Clube de 

Londrina 

Diapositivos: 

Avulsos 
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A nexo 24 

 

Breve histórico dos autores das fotografias selecionadas 

 

C A R D O S O, Diógenes  – Funcionário público aproveitava suas horas vagas para 

fotografar. Buscando um conhecimento aprofundado sobre o assunto, fez o curso 

de fotografia da UCG em 1985. Neste ano entrou no Clube da Objetiva como 1o 

secretário, permanecendo no cargo até 1989. Quando aluno do curso praticou 

várias experimentações técnicas como a solarização e a separação de tons, mas 

preferiu seguir a fotografia direta com foco na natureza. Porém, enviou fotografias 

de ambas as técnicas para diversos salões, dentre eles: 31ª Exposição Nacional de 

Arte Fotográfica da Sociedade Fluminense de Fotografia (1985), XVI Bienal 

Brasileira de Arte Fotográfica Monocromática do Foto Clube de Jaú (1986), 3º 

Salão Nacional de Arte Fotográfica de Ecologia do Foto Filatélico Numismático de 

Volta Redonda (1986), XXXII Salão Jauense de Arte Fotográfica e XXIII 

Internacional (1987), Exposição Nacional de Arte Fotográfica da Sociedade 

Fluminense de Fotografia (1987), 13º Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto 

Clube de Londrina (1987), XIV Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de 

Londrina (1988), 34º Exposição Nacional de Arte Fotográfica da Sociedade 

Fluminense de Fotografia (1988), VIII Exposição Nacional de Arte Fotográfica do 

Foto Cine Clube Vila Velha (1988), XV Bienal de Arte Fotográfica Brasileira 

Monocromática do Foto Clube do Paraná (1988). Além da atuação na diretoria do 

clube, fez parte da comissão julgadora do 5o Salão Nacional de Arte Fotográfica do 

CO. Participou com bastante freqüência das exposições coletivas e também 

individuais no projeto “Parede de Fotografias”, como em 1987 com a exposição “Da 

porta e da janela a vida é mais bela?” 

 

C O U TIN H O, Maria Aparecida (Cidinha)  – Formada em Letras com atuação 

profissional como repórter fotográfico, a partir da sua formação no curso de 

fotografia da UCG em 1977. Começou a participar das reuniões do clube em 1978, 

assumindo o cargo de 1a secretária de 1978 a 1984. Em 85, último ano em que fez 

parte, passou a ser a diretora de patrimônio. Ainda como aluna do curso de 

fotografia da UCG foi premiada em 4o lugar no Concurso Nacional de Arte 

Fotográfica do Café promovido pela CBFC (1977). A partir de 1978 participou de 
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vários salões e exposições, destacando-se: 10ª Bienal de Arte Fotográfica 

Brasileira promovida pelo Santos Cine Foto Clube (1978),  

3ª Exposição Nacional de Arte Fotográfica da Prefeitura Municipal de Santos e 

Santos Cine Foto Clube (1978), 3º Salão Internacional de Fotografia de Santo 

André (1980), IX Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de Londrina 

(1982), 1º Salão Nacional de Fotografia “Terra e gente brasileira” do Cromos Grupo 

Fotográfico (1982), XXVII Salão Jauense de Arte Fotográfica e XVIII Internacional 

do Foto Clube do Jaú (1982), XII Bienal de Arte Fotográfica Brasileira de Blumenau 

– SC (1982), V Exposição Nacional de Arte Fotográfica do Foto Cine Clube Vila 

Velha (1983) e 29ª Exposição de Arte Fotográfica Nacional da Sociedade 

Fluminense de Fotografia (1983). Dentro dos salões promovidos pelo CO, fez parte 

da Comissão Julgadora do 2o Salão Nacional de Arte Fotográfica na categoria 

Monocromáticas (1978), do 3o na categoria Diapositivos (1980) e do 4o em todas as 

categorias (1981). Como Cidinha é natural da cidade de Goiás, usou a fotografia 

para registrá-la com atenção à arquitetura e aos tipos humanos através de filmes 

preto-e-branco, produzindo exposições individuais sobre o assunto, como em 1981 

a exposição “Portas e Janelas”. 

 

E S T E V E S, Rosary – Aluna da primeira turma do curso de fotografia da UCG e uma 

das sócias-fundadoras. Em 1971 passou a ser, juntamente com Beatriz Rocha 

Lima e Amaury Menezes, professora do referido curso. É a única integrante que 

participa do clube de 1970 a 1989, embora nunca tenha sido a presidente, mas 

passado por diversos cargos da diretoria, como: 1 a secretária, 2a secretária, vice-

presidente e diretora de intercâmbio. Além de ter tido atuação constante no interior 

do clube, isso se repetiu fora dele, com o reconhecimento de seu trabalho com o 

ganho de inúmeras premiações e participações de eventos ligados à fotografia. Em 

1971, ela foi premiada em 3o lugar com o Prêmio Paulo Eugênio Vivaldi – Talento 

21, divulgado na Revista Fotoarte. Dentre os salões participou: 1º Salão Nacional 

de Fotografia do Fotoclube Salesiano Niterói (1972), 5º Salão Nacional de Arte 

Fotográfica do Íris Foto Grupo (1973), VI Salão Nacional de Arte Fotográfica de Juiz 

de Fora (1973), 8º Salão Nacional de Arte Fotográfica / Clube Foto Filatélico 

Numismático de Volta Redonda (1973), XXIV Salão Capixaba de Arte Fotográfica 

(1973), XXX Salão Internacional de Arte Fotográfica de São Paulo (1973), III Salão 

Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de Londrina (1974), 1º Salão 
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Internacional de Fotografia do Foto Clube Salesiano Niterói (1974), 26º Exposição 

Mundial de Arte Fotográfica da Sociedade Fluminense de Fotografia (1974), 31º 

Salão Internacional de Arte Fotográfica de São Paulo - FCCB e CBFC (1974) 

6º Salão Nacional de Arte Fotográfica do Íris Foto Grupo (1975), VI Salão 

Internacional de Arte Fotográfica da Sociedade Fotográfica de Nova Friburgo 

(1975), 1º Salão de Arte Fotográfica da Associação Carioca de Fotografia (1975), 

1º Salão Nacional de Fotografia da Sociedade Brasileira de Belas Artes (1975), 5º 

Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de Londrina (1976), 33º Salão 

Internacional de Arte Fotográfica de São Paulo - FCCB (1976), Semana Carioca de 

Turismo – 2ª Exposição Internacional de Arte Fotográfica “Cidade do Rio de 

Janeiro” (1977), II Mostra da Primavera da Sociedade Acadêmica Phoenix Naval 

Grêmio de fotografia (1977), III Campeonato Santista (1977), 10ª Bienal de Arte 

Fotográfica Brasileira promovida pelo Santos Cine Foto Clube ( 1978), XXII Salão 

Jauense de Arte Fotográfica e XIV Internacional (1978), 28ª Exposição Mundial de 

Arte Fotográfica da Sociedade Fluminense de Fotografia (1978), III Mostra da 

Primavera da Sociedade Acadêmica Phoenix Naval Grêmio de fotografia (1978), 2º 

Salão Internacional de Fotografia de Santo André (1979), XXIV Salão Jauense de 

Arte Fotográfica e XV Internacional (1979), 4ª Mostra da Primavera do Grêmio de 

Fotografia da Escola Naval (1979), 8º Salão Nacional de Arte Fotográfica de 

Londrina (1979), I Salão Nacional de Arte Fotográfica de Araras (1980), XXV Salão 

Jauense de Arte Fotográfica e XVI Internacional (1980), XI Bienal de Arte 

Fotográfica Brasileira (1980), IV Exposição Nacional de Arte Fotográfica do Foto 

Cine Clube Vila Velha (1980), 4º Salão Internacional de Fotografia de Santo André 

(1981), IX Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de Londrina (1982), 1º 

Salão Nacional de Fotografia “Terra e gente brasileira” do Cromos Grupo 

Fotográfico (1982), XXVII Salão Jauense de Arte Fotográfica e XVIII Internacional 

(1982), XII Bienal de Arte Fotográfica Brasileira de Blumenau – SC (1982), Salão 

de Fotografia de Ribeirão Preto (1982), VII Mostra da Primavera do Grêmio de 

Fotografia da Escola Naval– (1982), V Exposição Nacional de Arte Fotográfica do 

Foto Cine Clube Vila Velha (1983), 29ª Exposição de Arte Fotográfica Nacional da 

Sociedade Fluminense de Fotografia (1983), VI Exposição Nacional de Arte 

Fotográfica (1984), XXX Salão Jauense de Arte Fotográfica e XXI Internacional 

(1985), 31ª Exposição Nacional de Arte Fotográfica da Sociedade Fluminense de 

Fotografia (1985), XVI Bienal Brasileira de Arte Fotográfica Monocromática do Foto 
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Clube de Jaú (1986), 3ª Bienal Nacional de Arte Fotográfica - FCCB (1986), XXXII 

Salão Jauense de Arte Fotográfica e XXIII Internacional (1987), Exposição Nacional 

de Arte Fotográfica da Sociedade Fluminense de Fotografia (1987), 39º Salão 

Internacional de Arte Fotográfica de São Paulo do Foto Cine Clube Bandeirante 

(1987), VII Salão Nacional de Fotografia Foca (1987), 13º Salão Nacional de Arte 

Fotográfica do Foto Clube de Londrina (1987), VIII Exposição Nacional de Arte 

Fotográfica do Foto Cine Clube Vila Velha (1988). Além da participação em salões 

de fora, fez parte da comissão julgadora dos cinco salões nacionais de arte 

fotográfica e da organização dos salões nacionais de auto-retrato e ecologia. 

Produziu também exposições individuais como “Paisagens de minha infância” 

(1987), “Dança macabra” (1987) e “De olho na rua”, tendo esta última feito parte de 

exposição da Funarte em 1988. 

 

E S T E V E S, Ruy – Um dos sócios-fundadores e primeiro vice-presidente. Passara a 

ser presidente ainda em 1971, cargo que perdurou 1977, embora tenha 

permanecido no clube até 1980. A sua produção fotográfica esteve bastante 

voltada ao experimentalismo. Médico por formação, em suas horas livres 

materializava o insólito como na fotografia Teratogênese, premiada inclusive em 

salão internacional. Dentre os salões, destacam-se: II Salão Nacional de Arte 

Fotográfica do Foto Clube Salesiano Niterói (1973), XXIV Salão Capixaba de Arte 

Fotográfica do Foto Clube do Espírito Santo (1973), 31º Salão Internacional de Arte 

Fotográfica de São Paulo /FCCB e CBFC (1974), 1º Salão Nacional de Fotografia 

da Sociedade Brasileira de Belas Artes (1975), Semana Carioca de Turismo – 2ª 

Exposição Internacional de Arte Fotográfica “Cidade do Rio de Janeiro”(1977). Nos 

salões do CO participara como membro das comissões julgadoras, em 1977 (1o 

salão) nas categorias Monocromáticas e Diapositivos. E em 1978 (2o salão) e 1980 

(3o salão) na categoria Diapositivos. 

 

H E R M A N O, O dessa Arruda – Em 1974 formou-se no curso de fotografia da UCG, 

entrando em seguida ao Clube da Objetiva. No biênio de 1978/1980 foi a 

presidente. Período em escreveu semanalmente ao Jornal Top News, contribuindo 

à constante divulgação do clube e dos seus fundamentos de fotografia artística. Em 

1980 passa a ser a diretora de intercâmbio ficando somente até 1981, ano em que 

sai do clube. No tempo em que fez parte do CO participou de diversos salões, 
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dentre eles: 1º Salão de Arte Fotográfica da Associação Carioca de Fotografia 

(1975), 6º Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de Londrina (1977), 

10ª Bienal de Arte Fotográfica Brasileira promovida pelo Santos Cine Foto Clube 

(1978), 3ª Exposição Nacional de Arte Fotográfica promovida pela Prefeitura 

Municipal de Santos e Santos Cine Foto Clube (1978), 2º Salão Internacional de 

Fotografia de Santo André (1979), XXIV Salão Jauense de Arte Fotográfica e XV 

Internacional (1979), 8º Salão Nacional de Arte Fotográfica de Londrina (1979), I 

Salão Nacional de Arte Fotográfica Araras (1980), 3º Salão Internacional de 

Fotografia de Santo André (1980), XI Bienal de Arte Fotográfica Brasileira (1980). 

Participou também, como membro da comissão julgadora na categoria 

Monocromáticas do 2o e 3o salões nacionais promovidos pelo CO, do último fez 

também parte da categoria Cor. 

 

N O V A T O, A.D.  – Um representante da fotografia apenas como hobby. Graduado 

em Medicina, fez o Curso de Fotografia da UCG em 1985. Ano em que entrou no 

Clube da Objetiva, assumindo o cargo de vice-presidente de 1985 até 1987. 

Permaneceu como integrante do CO até 1988. Neste período foi bastante atuante, 

destacando participações nos salões: XXX Salão Jauense de Arte Fotográfica e 

XXI Internacional (1985), 31ª Exposição Nacional de Arte Fotográfica da Sociedade 

Fluminense de Fotografia (1985), XI Mostra da Primavera da Escola Naval – RJ 

(1986), Exposição Nacional de Arte Fotográfica da Sociedade Fluminense de 

Fotografia (1987) e VII Salão Nacional de Fotografia Foca (1987). A paixão de 

Novato pela fotografia era mostrada, principalmente, através dos registros de 

natureza, tendo, inclusive, promovido exposições individuais com este tema, a 

exemplo da exposição “Imagens: fotografias do Rio Araguaia” (1986). E participou 

da comissão julgadora do 5o Salão Nacional de Arte fotográfica do CO na categoria 

diapositivos (1987). 

 

P A C H E C O, Maria de Lourdes (Lurdinha)  – Uma das sócias-fundadoras do clube 

e também aluna da primeira turma do curso de fotografia da UCG. Durante o seu 

percurso no Clube da Objetiva atuou em diferentes cargos da diretoria. Em 1970-71 

atuou como tesoureira; 1977, 2a tesoureira; 1978 e 1979, diretora social. Em 1980 

assume a presidência, em que permaneceu por 2 anos. Embora tivesse ocupado 

vários cargos, não deixara de participar de salões, foram eles: III Mostra da 
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Primavera da Sociedade Acadêmica Phoenix Naval Grêmio de fotografia (1978), I 

Salão Nacional de Arte Fotográfica de Araras (1980), XI Bienal de Arte Fotográfica 

Brasileira (1980), 4º Salão Internacional de Fotografia de Santo André (1981), IX 

Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de Londrina (1982), XII Bienal de 

Arte Fotográfica Brasileira de Blumenau – SC (1982), Salão de Fotografia de 

Ribeirão Preto (1982), 29ª Exposição de Arte Fotográfica Nacional da Sociedade 

Fluminense de Fotografia (1983). Além disso, participou dos salões de arte 

fotográfica como membro da comissão julgadora. Dos 2o e 3o na categoria 

Monocromáticas. Das suas exposições individuais podem-se destacar a sua 

primeira, cujo tema era “Mulher” em outubro de 1979. 

 

S O U Z A, Sílvia de – Formada em Letras mas ligada ao mundo da imagem, faz o 

curso de fotografia da UCG em 1984 e já começa a participar das reuniões do 

Clube da Objetiva. Em 1985 torna-se presidente, ficando até 1987. E no biênio 

1988/1990 passou a ocupar o cargo de diretora de intercâmbio. Enquanto 

integrante contribuiu bastante na divulgação do fotoclube através da participação 

em muitos salões, como: XVI Bienal Brasileira de Arte Fotográfica Monocromática 

do Foto Clube de Jaú (1986), 3ª Bienal Nacional de Arte Fotográfica da FCCB 

(1986), 3º Salão Nacional de Arte Fotográfica – Ecologia do Foto Filatélico 

Numismático de Volta Redonda (1986), XXXII Salão Jauense de Arte Fotográfica e 

XXIII Internacional (1987), Exposição Nacional de Arte Fotográfica da Sociedade 

Fluminense de Fotografia (1987), 39º Salão Internacional de Arte Fotográfica de 

São Paulo do Foto Cine Clube Bandeirante (1987), VII Salão Nacional de 

Fotografia Foca (1987), 13º Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de 

Londrina (1987), XIV Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de Londrina 

(1988), 34º Exposição Nacional de Arte Fotográfica da Sociedade Fluminense de 

Fotografia (1988), VIII Exposição Nacional de Arte Fotográfica do Foto Cine Clube 

Vila Velha (1988), XV Bienal de Arte Fotográfica Brasileira Monocromática do Foto 

Clube do Paraná (1988). Participou também da organização do 5o salão nacional 

de arte fotográfica na comissão julgadora da categoria cor. Além de ter promovido 

de muitas exposições individuais e ter criado na sua diretoria o projeto “Parede de 

fotografias”, em que cada integrante expunha em um mês na BPMMMTM, como 

“Anonimato”, “Vou vivendo” e “Pé no chão”. 

 



 22 

V A S C O N C E L L O S, Luiz Mauro  – Foi um dos sócios-fundadores do Clube da 

Objetiva, tendo sido também aluno da primeira turma do curso de fotografia da 

UCG em 1970. Fez parte do clube até 1984. De 1976 a 1981 assumiu a função de 

vice-presidente. Já em 1983 e 1984 foi diretor de intercâmbio. Apesar da sua saída 

em 1984, ele volta a freqüentar o clube em 1988. Para Luiz Mauro a fotografia era 

feita nas horas vagas, atuando profissionalmente como médico ginecologista. Ele 

só trabalhou com filme preto-e-branco, sendo todas as fotografias ampliadas por 

ele mesmo em laboratório manual, cujos temas eram principalmente o nú artístico. 

Com seus “preto-e-brancos” participou de diversos salões, dentre eles: 5º Salão 

Nacional de Arte Fotográfica / Íris Foto Grupo de São Carlos – SP (1973), VI Salão 

Nacional de Arte Fotográfica de Juiz de Fora (1973), 8º Salão Nacional de Arte 

Fotográfica do Clube Foto Filatélico Numismático de Volta Redonda (1973), XXX 

Salão Internacional de Arte Fotográfica de São Paulo do Foto-Cine Clube 

Bandeirante (1973), III Salão Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de 

Londrina (1974), 26º Exposição Mundial de Arte Fotográfica da Sociedade 

Fluminense de Fotografia de Niterói- RJ (1974), 6º Salão Nacional de Arte 

Fotográfica do Íris Foto Grupo (1975), VI Salão Internacional de Arte Fotográfica da 

Sociedade Fotográfica de Nova Friburgo (1975), 1º Salão de Arte Fotográfica da 

Associação Carioca de Fotografia (1975), 5º Salão Nacional de Arte Fotográfica do 

Foto Clube de Londrina (1976), Semana Carioca de Turismo – 2ª Exposição 

Internacional de Arte Fotográfica “Cidade do Rio de Janeiro” (1977), 6º Salão 

Nacional de Arte Fotográfica do Foto Clube de Londrina (1977), 10ª Bienal de Arte 

Fotográfica Brasileira promovida pelo Santos Cine Foto Clube (1978), 3ª Exposição 

Nacional de Arte Fotográfica promovida pela Prefeitura Municipal de Santos e 

Santos Cine Foto Clube (1978), XXII Salão Jauense de Arte Fotográfica e XIV 

Internacional do Foto Clube de Jaú (1978), III Mostra da Primavera da Sociedade 

Acadêmica Phoenix Naval Grêmio de fotografia (1978), 2º Salão Internacional de 

Fotografia de Santo André (1979), I Salão Nacional de Arte Fotográfica de Araras – 

80 (1980), XXV Salão Jauense de Arte Fotográfica e XVI Internacional (1980), 3º 

Salão Internacional de Fotografia de Santo André (1980), XI Bienal de Arte 

Fotográfica Brasileira – catálogo no acervo (1980), IV Exposição Nacional de Arte 

Fotográfica do Foto Cine Clube Vila Velha (1980), IX Salão Nacional de Arte 

Fotográfica do Foto Clube de Londrina (1982), XII Bienal de Arte Fotográfica 

Brasileira de Blumenau – SC (1982), Salão de Fotografia de Ribeirão Preto (1982), 
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29ª Exposição de Arte Fotográfica Nacional da Sociedade Fluminense de 

Fotografia (1983). Nos salões de arte fotográfica promovidos pelo CO, participou de 

todos como membro da comissão julgadora. No 1o e 2o nas categorias 

monocromáticas e diapositivos, no 3o monocromáticas, 4o monocromáticas, 

diapositivos e cor e no 5o monocromáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O b servação I mportante:  O percurso traçado destes fotógrafos decorre da 

pesquisa dos materiais encontrados no acervo do Clube da Objetiva. 

 

A nexo 25 
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A nexo 26 

 

 

Rosary Esteves – “Branca de neve, de novo?” 

 

 

Odessa Arruda Hermano – “Mimetismo” 
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A nexo 27 

 

 

A.D.Novato - Auto-retrato  

 


