Ofício de fotógrafo
Lambe-lambe

Ofício de lambe-lambe em Belo Horizonte
Os fotógrafos de rua, carinhosamente chamados de lambe-lambes, foram
responsáveis pela popularização da fotografia em Belo Horizonte, no início do
século XX. Durante décadas, tiraram fotografias para composição de documentos e
registraram cenas cotidianas de diversas gerações de mulheres, homens e crianças.
O trabalho desses profissionais está intimamente associado às histórias e memórias
individuais e coletivas da cidade. Os lambe-lambes sempre foram importantes
cronistas do cotidiano, registrando imagens, cenas e acontecimentos na vida de
inúmeras gerações de moradores e turistas em Belo Horizonte.
A origem do termo “lambe-lambe” é bastante controversa. A explicação
mais recorrente está associada ao período em que os fotógrafos
utilizavam as chapas de vidro como negativo. Eles passavam a língua
na chapa para identificar o lado mais áspero, que era usado para
aplicar a emulsão fotográfica, praticamente imperceptível a olho nu.

Os lambe-lambes e a popularização da fotografia
Na década de 1920, Belo Horizonte vivia um surto de crescimento econômico, urbano
e industrial que atraiu muitos imigrantes que buscavam melhores condições de
vida. Uma parcela dos imigrantes vindos da Europa, que trouxe novas técnicas
de fotografar e revelar ao ar livre, formou a primeira geração de lambe-lambes da
cidade. Os preços mais baixos e a presença em locais de grande concentração de
pessoas, como praças e parques, popularizaram em poucos anos o uso da fotografia.

Grupo de lambe-lambes de Belo Horizonte em festa de Jubileu.
Fonte: Acervo particular de José Pereira de Camargos.
Data: não identificada.

Os lambes-lambes e o Parque Municipal
Os lambe-lambes foram os primeiros prestadores de serviço que se estabeleceram
no Parque Municipal Américo Renné Gianetti. Em 1925, havia cinco registrados. Dez
anos mais tarde, já eram oito fotógrafos no recinto. Na década de 1940, a imagem dos
lambe-lambes e a do Parque estavam tão associadas que estes profissionais eram
vistos como elementos constitutivos da paisagem. Em uma reportagem da Revista
Alterosa, de 1941, consta que “os fotógrafos do Parque têm qualquer coisa de seres
vegetais e parece que nasceram ali como as árvores, cuja sombra ficam dias inteiros,
imóveis, como se tivessem criado raízes profundas no solo”.

Fotógrafo lambe-lambe Severino Pereira dos
Santos no Parque Municipal, em seu local de
trabalho.
Fonte: acervo da família de Severino Pereira
dos Santos.
Data: década de 1960.

Reportagem sobre o Parque Municipal.
Fonte: Revista Alterosa.
Data: 1941.

Até meados de 1980, outros espaços populares da cidade - Praça Rio Branco (Praça da
Rodoviária), Praça Raul Soares, Praça Primeiro de Maio, Praça Hugo Werneck e Praça
Industrial - também abrigaram, de maneira intermitente, os lambe-lambes. Na Praça
Rui Barbosa (Praça da Estação) o ofício foi praticado até 2010.

Gesualda Sica de Simone e Anna Maria Sica no Parque
Municipal
Fonte: Acervo particular de Veneranda Fulvia de Simone
Data: 1960.

Foto tirada pelo lambe-lambe José
Maximiano, na Praça Rui Barbosa.
Fonte: acervo particular Wagner José da
Silva.
Data: década de 1970.

José Marcos da Silva em seu local de trabalho, Praça
Rui Barbosa.
Foto: Mariana Guimaraes Brandao.
Data: 2009.

O período áureo da fotografia lambe-lambe
A partir da década de 1950, o Brasil começou a passar por um processo rápido de
modernização econômica com uma industrialização acelerada, sofrendo um intenso
processo de burocratização. A fotografia 3X4 tornou-se obrigatória para confecção
de inúmeros tipos de documentos, como Carteiras de Identidade, de Trabalho, de
Motorista, Certificado de Reservista e Título de Eleitor.
Moradores da capital e pessoas que chegavam do interior de Minas e de outros
estados em busca de emprego precisavam desse tipo de fotografia. Os profissionais
emprestavam roupas e acessórios aos clientes mais humildes para que se
apresentassem adequadamente na hora de tirar a fotografia. Casaco, paletó, gravata,
enfim, uma indumentária completa que deixava o cliente mais elegante, sobretudo
para fotografias destinadas a documentos oficiais.
Fotos 3x4 tiradas pelo fotógrafo
Camargos no Parque Municipal.
Fonte: acervo particular de José
Pereira de Camargos.
Data: não identificada.

A última e a única fotografia
A fotografia dos mortos foi um curioso serviço oferecido pelos lambe-lambes entre
as décadas de 1950 e 1960. Muitas vezes, a família não tinha sequer uma fotografia do
falecido (principalmente recém-nascidos e crianças). Os lambe-lambes ofereciam a
última chance de se registrar uma imagem do ente querido. Os familiares muitas vezes
construíam para fotografia uma cena na qual o morto aparecia em uma posição como
se estivesse vivo.

Criança morta com a família ao fundo.
Foto tirada por José Maximiano, em Bambuí.
Fonte: Acervo particular de Wagner José da Silva.
Data: década de 1950.

As fotos coloridas
Até a década de 1970, as fotografias eram reveladas em preto e branco e não
realçavam as roupas dos clientes nem a beleza e as cores das praças e dos parques
da cidade. Os lambe-lambes, então, começaram a pintá-las, caso o cliente desejasse
pagar pelo serviço. Era comum que os fotógrafos contratassem assistentes para
auxiliá-los nessa tarefa. Chamados de “coloristas”, eles utilizavam uma cartela de
cores, um pincel pequeno e macio, um copo de água e um pedaço de pano para
acrescentar o colorido às fotografias.
Fotopintura de músicos.
Fonte: Acervo particular de José Pereira
de Camargo.
Data: sem referência.

Os lambe-lambes na era digital
A câmera digital e os smartphones fizeram com que nos tornássemos “fotógrafos” e
abandonássemos os serviços de um profissional para registrar os momentos especiais
do cotidiano. Os próprios lambe-lambes também passaram a utilizar máquinas digitais.
Nesse contexto, é interessante registrar que o hábito de revelar fotografias foi se
perdendo com a popularização da máquina digital. Com suas impressoras portáteis,
os lambe-lambes continuam entregando as fotografias na hora, permitindo que
momentos capturados pelas lentes sejam perpetuados no papel.

Fotógrafos
no Parque.
Fotos: Mariana
Guimaraes
Brandao
Data: 2009.

Lambe-lambes: Patrimônio Cultural de Belo Horizonte
Em Belo Horizonte, a Lei Municipal n° 9000, de 2004, instituiu o “Registro de Bens
Culturais de Natureza Imaterial” como mais um instrumento de proteção ao
patrimônio da cidade. Com isso, os processos de criação, manutenção e transmissão
de conhecimentos; as práticas e as manifestações dos diversos grupos socioculturais
que compõem a identidade e a memória do Município e as condições materiais
necessárias ao desenvolvimento dessas expressões culturais, saberes e fazeres
ganham a possibilidade de serem protegidos, podendo receber o título de Patrimônio
Cultural do Município de Belo Horizonte. O ofício de lambe-lambe foi o primeiro
bem cultural a receber a proteção por Registro Imaterial, tornando-se, oficialmente,
Patrimônio Imaterial da nossa cidade.
“Os fotógrafos dos parques são historiadores anônimos dos amores avulsos.
Registram os dias felizes através de suas lentes discretas e também às vezes
focalizam dramas íntimos e pungentes.”
Jorge Azevedo (Revista Alterosa, 1947)

