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CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 
PARECER TÉCNICO 

 
Ref.: Análise e deliberação sobre a revalidação do título de Patrimônio Cultural atribuído ao ofício de fotógrafo Lambe-
Lambes. 
 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
O presente parecer referente à Revalidação do Ofício de Fotografo Lambe-Lambes foi desenvolvido tendo como base o extenso e 
minucioso relatório técnico de quarenta e três páginas, ricamente ilustrado por inúmeras fotografias, elaborado pela equipe técnica 
da DPCA em 12 de dezembro do corrente ano, tendo como técnico responsável o Historiador Marco Antônio Silva.  
 
Conforme muito bem demonstrado no relatório acima citado, no início do século XX as fotografias eram caras, feitas apenas em 
estúdios e inacessível para maior parte dos belo-horizontinos, situação alterada com a chegada dos primeiros fotógrafos de rua ao 
Parque Municipal Américo Renné Gianetti, na década de 1920.  
 
Esses fotógrafos, de origem europeia, fizeram do Parque Municipal Américo Renné Gianetti seu primeiro espaço de trabalho, 
popularizaram o acesso à fotografia e foram carinhosamente chamados de lambe-lambes, levando depois o seu ofício para outros 
logradouros públicos da nova capital. 
 
A importância desses profissionais para a história, memória e identidade do município e o iminente risco de extinção da profissão, 
levou a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte 
(CDPCM-BH), a reconhecer este ofício como Patrimônio Cultural do Município em 2012, cumprindo as determinações da lei 
9000/2004. Tal titulação permitiu que o ofício fosse alvo de inúmeras ações de salvaguarda e educativas promovidas pela Diretoria 
de Patrimônio Cultural para mitigar as dificuldades enfrentadas por esses profissionais nos tempos atuais. 
 
Além do reconhecimento e salvaguarda de um bem, a Lei 9000/2002 também determina que: 
 

Ao final de cada período de 10 (dez) anos, contado da data do Registro do Bem Cultural de Natureza Imaterial, o Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte decidirá sobre a revalidação do título previsto no art. 
2º, com base em parecer técnico emitido pela Secretaria Municipal de Cultura. (Lei 9000/2004, art. 6º)  

 
Visando cumprir esta determinação, foi elaborado o relatório técnico acima citado que apresenta subsídios para a redação deste 

parecer que analisa a pertinência da revalidação do título de Patrimônio Cultural para o Ofício de Fotógrafo Lambe-Lambes.  

 
O relato técnico que serviu de base para a elaboração deste parecer faz uma síntese da história e significância cultural 
do ofício de fotografo lambe-lambes para o município e lista diversas ações de salvaguarda e educativas implementadas 
pela Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público (DPCA) nos últimos anos, assim como inúmeras justificativas 
técnicas para revalidação do título e, por fim, apresenta alguns apontamentos de novas ações de salvaguarda pertinentes 
para a proteção do ofício em pauta, além de fazer uma prestação de contas informal das ações de proteção deste bem 
realizadas pelo poder público municipal. 
 
 
ANÁLISE  
 
Conforme muito bem destacado no relatório técnico que serviu de base para este parecer, “a fotografia é um recurso utilizado na 
busca de superação da condição humana marcada pela ação inexorável do tempo, produzindo um suporte de memória por meio 
da perenização de um momento, visando uma certa busca de eternização (Maria Eliza Linhares Borges, História e Fotografia - 
2008). 
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A cultura fotográfica de Belo Horizonte está associada ao processo de construção da cidade no final do século XIX. A Comissão 
Construtora da Nova Capital (CCNC) que possuía um Gabinete Fotográfico, difundiu e acelerou em Belo Horizonte o hábito da 
utilização da fotografia como forma de registro dos espaços urbanos e suas representações sociais.  
 
O Gabinete Fotográfico da Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC) foi fundamental para dar publicidade aos ideais 
modernistas presentes no conceito da cidade, produzindo e difundindo farta documentação fotográfica de qualidade. 
 
Partiu da CCNC o convite aos primeiros fotógrafos, brasileiros e principalmente estrangeiros, sobretudo italianos, que chegaram a 
Belo Horizonte, ainda durante a execução das obras de sua construção, o que fomentou comércio de produtos e serviços 
fotográficos utilizados para a produção de álbuns, cartões-postais e retratos. Com a inauguração da Nova Capital, outros 
profissionais do setor chegaram a cidade vislumbrando boas oportunidades no mercado de trabalho ligado à produção fotográfica. 
 
A partir da década de 1920, com o grande crescimento urbano, econômico e industrial vivido por Belo Horizonte, ainda mais 
profissionais foram atraídos à Nova Capital, sobretudo europeus, que trouxeram consigo novas técnicas de fotografar e de revelar 
ao ar livre, conformando a primeira geração de fotógrafos lambe-lambes da cidade. 
 
Segundo documento da Associação dos Comerciantes e Concessionários do Parque Municipal Américo René Gianetti, os primeiros 
fotógrafos lambe-lambes começaram a trabalhar no Parque Municipal, no ano de 1922, sendo provavelmente os primeiros 
prestadores de serviço a se estabelecerem no Parque. 
 
Havia cinco fotógrafos registrados no Parque Municipal Américo Renné Gianetti em 1925. Dez anos mais tarde já eram oito 
profissionais no recinto e ainda hoje há fotógrafos em atividade no Parque Municipal. 
 
Ainda na década de 1930 essa primeira geração de lambe-lambes foi sucedida gradativamente por outra já composta, em sua 
maioria, por brasileiros natos. 
 
Aos poucos os fotógrafos lambe-lambes foram conquistando espaço no imaginário coletivo da 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” (Jornalista Jorge Azevedo - Revista Alterosa, 1947) 
 
O fotógrafo lambe-lambes passou até a ser visto como elemento constitutivo da paisagem no imaginário belo-horizontino:  
 
“Alguém já lembrou que os fotógrafos do Parque têm qualquer coisa de seres vegetais e parece que nasceram ali como as árvores, 
a cuja sombra ficam dias inteiros, imóveis, como se tivessem criado raízes profundas no solo...” (Revista Alterosa, 1941). 
 
Com o passar do tempo novas técnicas foram adicionadas às tradicionais visando incrementar seus serviços e garantir a sua 
clientela, como as fotos coloridas artificialmente ou “foto pintura”, já muito praticada em vários lugares do mundo naquela época e 
que realçava a beleza e as cores das praças e dos parques da cidade.  
 
Os lambe-lambes começaram a pintar as fotografias para os clientes que desejassem pagar pelo serviço extra, colorindo vestidos, 
blusas e lábios para as clientes mais vaidosas, abrindo assim espaço para uma outra atividade profissional, a dos coloristas, que 
muitas vezes trabalhavam como assistentes dos fotógrafos. 
 
Outros produtos fotográficos foram oferecidos aos clientes pelos fotógrafos lambe-lambes como as fotografias 3X4 para documentos 
e os monóculos. 
 
A partir da década de 1990 com a popularização da câmera digital e do smartphone, boa parte dos eventuais clientes dos lambe-
lambes se tornaram “fotógrafos” também e não mais demandavam dos serviços de um profissional para registrar os momentos 
especiais do cotidiano.  
 
Utilizando máquinas digitais impressoras portáteis, os lambe-lambes se atualizaram e continuaram entregando as fotografias na 
hora, permitindo que momentos capturados pelas lentes fossem perpetuados no papel. 
 
No ano de 2012, o quando CDPCM-BH reconheceu o Ofício de Fotógrafo Lambe-lambes como Patrimônio Cultural, por ser uma 
manifestação cultural em risco eminente de extinção e o bem cultural em questão recebeu tratamento prioritário da CDPCM-BH.  
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O Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial é o ato pelo qual a Administração Municipal reconhece a legitimidade 
dos bens culturais de natureza imaterial e promove a salvaguarda. (§ 2º Lei 9000/2004) 
 

Conforme explicado pelo relatório técnico desenvolvido pala DPCA, “O termo salvaguarda, à grosso modo, refere-se às medidas 
que visam garantir a viabilidade do patrimônio cultural imaterial, tais como a identificação, a documentação, a investigação, a 
preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a transmissão – essencialmente por meio da educação formal e não-formal – 
e revitalização deste patrimônio sempre que isso se fizer necessário.” 
 
O mesmo relatório técnico informa ainda que duas ações de salvaguarda foram executadas à época do reconhecimento do bem 
como Patrimônio Cultural do Município, a saber: a publicação de um livro em versão impressa e digital a partir de uma compilação 
do Dossiê de Registro do bem, produzido pela própria DPCA e uma exposição temporária sobre o ofício no Centro de Referência 
de Arquitetura, Urbanismo e Design, que está abrigado na Casa do Baile, no Conjunto Moderno da Pampulha. Não foram relatadas 
outras medidas de salvaguarda promovidas até 2019, quando a salvaguarda foi retomada de forma sistemática com a criação de 
um Comitê de Salvaguarda formado pelos fotógrafos e um representante da DPCA. 
 
Segundo o relatório técnico “constatou-se já nos primeiros encontros que apenas nos finais de semana, sobretudo aos domingos, 
os fotógrafos conseguiam vender seus serviços, motivo pelo qual praticamente não trabalham mais no Parque Municipal Américo 
Renné Gianetti nos dias úteis. Havia um descontentamento grande em relação ao futuro da profissão e alguns já não estavam 
frequentando o Parque de forma constante nem mesmo nos finais de semana. Alguns fotógrafos até mesmo explicitavam ter 
consciência que a profissão estava praticamente extinta pelo avanço da tecnologia.” 
 
Uma das primeiras ações demandadas pelo Comitê de Salvaguarda esteve relacionada a uma reclamação dos lambe-lambes que 
sentiram prejudicados por uma concorrência desleal praticada por conta de algumas ações de marketing promovidas pela empresa 
CANON no final do primeiro semestre de 2019 no Parque Municipal Américo Renné Gianetti. 
 
A empresa promoveu um evento ofertando experiências no universo da fotografia que atraiu a atenção dos frequentadores do 
Parque Municipal que deixaram de procurar pelos serviços dos fotógrafos lambe-lambes, prejudicando ainda mais estes 
trabalhadores 
 
Para solucionar o problema, a DPCA buscou reiteradas vezes o estudo conjunto de viabilidade de uma solução para o problema 
por meio de uma ação integrada entre os lambe-lambes e CANON, porém a empresa não apresentou nenhum retorno. 
 
A DPCA buscou também junto a Administração do Parque Municipal outra forma encontrar uma solução para o mesmo problema. 
A Administração do Parque Municipal, bastante sensibilizada com a situação dos fotógrafos, informou que não haveria renovação 
da cessão do direito à empresa Canon para promoção de nova edição do evento promocional supracitado. 
 
As Ações Educativas permitem que os belo-horizontinos conheçam, compreendam e reflitam sobre a importância do bem e possam 
incorporar aprendizados a partir dessa experiência. Ao mesmo tempo, por divulgar, evidenciar e demonstrar a significância de um 
bem do patrimônio cultural para a cidade, estas Ações Educativas são também potentes ações de salvaguarda. 
 
A DPCA passou a realizar Ações Educativas que permitem que os belo-horizontinos conheçam, compreendam e reflitam sobre a 
importância do fotografo lambe-lambes e possam incorporar aprendizados a partir dessa experiência. Algumas dessas ações foram 
realizadas de forma conjunta entre o Setor Educativo da DPCA e a Secretaria Municipal de Educação (SMED), que passou a 
promover uma série de palestras/rodas de conversa para gestores, professores, oficineiros e agentes educativos de escolas 
municipais sobre o ofício de Lambe-lambes, sua história, importância para formação identitária e constituição da memória da 
sociedade belo-horizontina, além de seu potencial como recurso pedagógico. 
 
Dentre essas Ações Educativas voltadas para promoção do Ofício de Fotógrafos Lambe-lambes destaca-se a ação conjunta de 
grande porte programada em parceria com a SMED em maio de 2020, durante a Mostra Educacional da Rede Municipal de Ensino, 
realizada no Parque Municipal, prejudicada em função das medidas de combate à pandemia de COVID-19.  As medidas de combate 
à pandemia prejudicaram por cerca de dois anos inúmeros outros eventos educativos para estudantes e profissionais da educação 
sobre o ofício dos lambe-lambes. 
 
Quando as atividades presenciais foram retomadas em Belo Horizonte, o Setor Educativo da DPCA reiniciou as ações pedagógicas 
e em parceria com o Serviço de Proteção Social à Pessoa com Deficiência e o Programa Mala de Recursos Lúdicos da Regional 
Centro-Sul promoveu um evento educativo sobre o Ofício de Fotógrafo Lambe-lambes em julho de 2022.  
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Com a volta das aulas presenciais em 2022, foi selado um novo acordo com Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte 
para os dias 22, 23 e 24 de setembro de 2022, quando alunos e professores de diversas escolas de Belo Horizonte que fizeram 
visitas educativas ao Parque Municipal Américo Renné Gianetti pudessem participar de um evento pedagógico/educativo com os 
fotógrafos lambe-lambes. 
 
Ainda visando fortalecer as ações de salvaguarda, foi realizado um convênio com o Ministério Público de Minas Gerais. A DPCA 
mediou, orientou e acompanhou o processo de organização burocrática e atuação da Associação dos Comerciantes do Parque 
Municipal (ASCOPAM) entidade que representou os fotógrafos, recebeu os recursos e executou as ações determinadas no 
convênio. 
 
A DPCA também lançou uma coleção educativa intitulada Conhecendo o Patrimônio Cultural de Belo Horizonte com o objetivo de 
apresentar o amplo e rico Patrimônio Cultural, que representa a população belo-horizontina. O Ofício de Fotógrafos Lambe-lambes 
está entre os oito volumes, que tratam dos bens culturais protegidos da cidade, permitindo que os leitores conheçam sua história, 
características e relevância para a capital mineira. Durante o evento de lançamento da Coleção (realizado no Cine Santa Tereza no 
dia 21/11/2022), os convidados tiveram a oportunidade de conhecer os fotógrafos e foram presenteados com uma foto impressa 
retiradas por eles. 
 
Durante o período da Pandemia, a DPCA orientou os fotógrafos a respeitarem o isolamento social e informou da importância da 
vacina como medida de combate à pandemia mais eficaz. A DPCA auxiliou no credenciamento da ASCOPAM para recebimento 
dos kits alimentares para atendimento às necessidades dos fotógrafos lambe-lambes.  
 
Com arrefecimento da Pandemia, a redução das medidas restritivas e a retomada das atividades no início do ano de 2022, os 
fotógrafos lambe-lambes passaram a avaliar a retomada das atividades no Parque municipal em função da lenta retomada dos 
frequentadores do Parque. 
 
Após a retomada das atividades apenas três profissionais vêm atuando de forma sistemática nos finais de semana no Parque 
Municipal, a saber: Francisco Xavier, João Pereira Da Cunha e Tarcísio Pereira Martins. 
 
Os demais profissionais que não retornaram às atividades quando questionados se voltarão ao trabalho ou não, possuem dificuldade 
em responder. Altino Thomaz Neto e Francisco Alves Dos Reis, mesmo ausentes das atividades profissionais no Parque Municipal, 
demonstram muita satisfação em participar dos eventos educativos promovidos pela Diretoria de Patrimônio Cultural. 
 
Alguns destes trabalhadores que não estão exercendo a profissão de fotógrafo lambe-lambes e que não possuem aposentadoria, 
estão desempenhando outras atividades econômicas. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO 
 
Conforme demonstrado pelo relatório técnico elaborado pela equipe técnica da DPCA tendo o Historiador Marco Antônio Silva como 
o técnico responsável, a partir da década de 1990 a câmera digital e os smartphones fizeram com que os leigos se tornassem 
“fotógrafos”, reduzindo consideravelmente a demanda pelos serviços de um profissional para registrar os momentos especiais do 
cotidiano. Adaptando-se a esta realidade, utilizando máquinas digitais e impressoras portáteis, os lambe-lambes continuaram 
entregando as fotografias na hora, permitindo que momentos capturados pelas lentes fossem perpetuados no papel, porém a própria 
adaptação do profissional a esta nova e dinâmica realidade vai se tornando cada vez mais difícil. 
 
Esta nova realidade é a razão que dos nove fotógrafos em atividade até o início da pandemia, apenas três ainda frequentem o 
Parque Municipal Regularmente em busca de clientes, ainda assim, apenas nos finais de semana, reafirmando que a mudança de 
hábitos advinda da difusão social de novos inventos e recursos produz a extinção de certos ofícios, o que leva a crer que a profissão  
de lambe-lambe em Belo Horizonte parece caminhar para extinção, já não contando com número suficiente profissionais em atuação 
para garantir a perpetuação do ofício. A não existência de novos aprendizes da profissão, que sempre foi repassada de uma geração 
a outra, confirma essa percepção.  
 
Já a permanência dos fotógrafos Francisco Xavier, João Pereira Da Cunha e Tarcísio Pereira Martins continuando vendendo seus 
serviços regulamente no Parque Municipal Américo Renné Gianetti nos finais de semana demonstra a persistência na prática do 
ofício.  
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Resilientes à todas as condições adversas acima apresentadas, os lambe-lambes supracitados são responsáveis pela manutenção 
desta tradição secular em Belo Horizonte. Além disso, contam com o reforço de profissionais Altino Thomaz Neto e Francisco Alves 
Dos Reis em eventos de salvaguarda e educativos nos quais diversos munícipes têm contato com esta tradição tão marcante na 
história de Belo Horizonte. 
 
Corroborando com o entendimento da equipe técnica da DPCA, considero que o Ofício de Fotógrafo Lambe-lambes apresenta os 
requisitos fundamentais para o título de Patrimônio Cultural de Belo Horizonte seja revalidado.  
 
Proponho ainda que CDPCM-BH aprove neste ato as quatro ações de salvaguarda emergenciais proposta pela equipe técnica da 
DPCA e que são fundamentais para proteção deste bem cultural, conforme determina a Lei 9000/2004, no seu artigo 7º, as quais 
faço rápida referência abaixo: 
 

Que a Prefeitura de Belo Horizonte faça os investimentos para aquisição de novos carrinhos de trabalho e brinquedos 
efetivando uma ação de salvaguarda indispensável para garantir as condições básicas de exercício da profissão por parte 
destes trabalhadores. 
 
Que a DPCA providencie a construção de algumas réplicas da Máquina de Jardim. Este equipamento é um grande atrativo 
durante os eventos promovidos por meio das Ações Educativas e de Salvaguarda. 
 
Que a Prefeitura de Belo Horizonte viabilize, sempre que possível, a participação dos fotógrafos em eventos promovidos 
pela Secretaria Municipal de Cultura, Fundação Municipal de Cultural ou Diretoria de Patrimônio Cultural nos quais a 
presença dos lambe-lambes e a história da fotografia popular em Belo Horizonte tenha relação com a natureza do evento. 
 
Que a Prefeitura de Belo Horizonte fomente tentativas de se estabelecer parcerias com o setor privado por meio do 
programa Adote um Bem Cultural visando o patrocínio para realização de eventos educativos e de salvaguarda com a 
participação direta dos fotógrafos lambe-lambes em diversas instituições educacionais e culturais de Belo Horizonte, a 
exemplo de uma primeira parceria já estabelecida com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
(CREA-MG), para a abertura da Exposição Memórias Urbanas da Capital, ocorrida último dia 12 de dezembro, realizada 
por esta instituição em sua sede, em comemoração dos 125 anos de Belo Horizonte. 

 
Maiores detalhes e justificativas para a adoção dessas ações de salvaguarda emergenciais podem ser encontradas no relatório 
técnico elaborado pela equipe técnica da DPCA. 
 
Assim sendo, estando o processo absolutamente regular e fundamentado na legislação vigente, conforme os numerosos 
argumentos apresentados no relatório técnico apresentado, somos os favoráveis à revalidação do título de Patrimônio Cultural 
atribuído ao ofício de fotógrafo lambe-lambes e recomendamos a adoção das ações de salvaguarda emergenciais listadas no seu 
relatório técnico. 
 
Salvo melhor juízo deste Conselho Deliberativo, este é o nosso parecer. 
 
Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2022. 
 
 
 
 
Jorge Carlos Borges de Souza 
Conselheiro 
Associação Comercial e Empresarial de Minas. 
 
 
 


