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Considerações iniciais  
 

 

 

 

Nas primeiras décadas do século XX as fotografias eram feitas apenas em 

estúdios e por um preço inacessível para maior parte dos belo-horizontinos. Esta 

realidade foi alterada com a chegada dos primeiros fotógrafos de rua na década de 

1920. De origem europeia, fizeram do Parque Municipal Américo Renné Gianetti seu 

primeiro espaço de trabalho e popularizaram o acesso à fotografia. Carinhosamente 

chamados de lambe-lambes, os fotógrafos de rua registraram cenas cotidianas de 

diversas gerações de mulheres, homens e crianças na capital do estado.  

Com um trabalho 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 importância dos fotógrafos de 

rua 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), cumprindo as 

determinações da lei 9000/2004, a reconhecer este ofício como Patrimônio Cultural 

do Município em 2012.  

Ao receber a titulação supracitada, o ofício foi alvo de inúmeras ações de 

salvaguarda e educativas promovidas pela Diretoria de Patrimônio Cultural para 

mitigar as dificuldades enfrentadas pelos fotógrafos e possibilitar que os belo-

horizontinos conhecessem melhor o nosso passado a partir das histórias destes 

profissionais.  
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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) 
 

 Para cumprir desta determinação, o presente relatório apresenta subsídios 

para que o CDPCM-BH avalie a viabilidade ou não da revalidação do título de 

Patrimônio Cultural para o Ofício de Fotógrafo Lambe-lambe. Nas páginas a seguir 

encontram-se um relato sintético da história e significância cultural deste ofício para 

o município, diversas ações de salvaguarda e educativas implementadas pela 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público (DPCA) nos últimos anos, a 

justificativas técnicas para revalidação do título e, por fim, alguns apontamentos ações 

de salvaguarda pertinentes para a proteção do ofício doravante. Este relatório é 

também é mais um recurso que permite a prestação de contas ao CDPCM-BH e aos 

belo-horizontinos das ações de proteção deste bem pelo poder público municipal.  
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1. A Constituição da cultura fotográfica em 

Belo Horizonte 
 

A vontade de preservar imagens manifestou-se entre os seres humanos desde 

a antiguidade. As primeiras experiências nesse sentido deram-se a partir da 

observação do fenômeno da produção de imagens quando da passagem da luz por 

um pequeno orifício. Com o tempo, químicos e alquimistas passaram a utilizar a 

câmara escura, no interior da qual se formavam as imagens dos objetos do mundo 

visível. A câmara escura, que na época, consistia de um quarto com um pequeno 

orifício aberto para o exterior, deu ensejo a boa parte dos princípios básicos da óptica 

e da química que levariam, mais tarde, ao surgimento da técnica fotográfica.  

Com o tempo, a câmara escura começou a se tornar cada vez menor, até se 

transformar em um objeto que pudesse ser levado para qualquer lugar. 

Posteriormente, as imagens passaram a ser gravadas diretamente pela ação da luz 

sobre determinada superfície sensibilizada quimicamente1. No século XIX dois 

franceses, que acrescentaram alguns conhecimentos após sintetizarem experiências 

anteriores, merecem registro na história da fotografia. O primeiro foi Joseph Niéphore 

Niépce (1765-1833) que desenvolveu a heliografia, um processo químico para fixar a 

luz emanada de objetos. Em seguida, Louis Jacques Mande Daguerre (1787 - 1851), 

o inventor da daguerreotipia, ou seja, processo que consistia em usar uma fina 

camada de prata polida, aplicada sobre uma placa de cobre e sensibilizada em vapor 

de iodo, resultando em uma imagem de alta precisão.  

A história da fotografia, todavia, não transcorreu de forma linear. Ao contrário, 

entre os anos de 1820 e 1860¸ pessoas de diferentes lugares da Europa e da América 

debruçaram-se, isoladamente ou não, sobre a pesquisa de diversos processos físico-

químicos com o objetivo de captar e fixar imagens na câmara escura (BORGES, 

2008)2.  Além das técnicas adotadas na reprodução de imagens nas mais diversas 

sociedades ao longo do tempo, as práticas, usos, mudanças de hábitos e valores 

decorrentes da difusão da fotografia em determinadas sociedades é um dos pilares 

 
1 KOSSOY, Boris. Fotografia & História. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001.  
 

2 BORGES, Maria Eliza Linhares. História & Fotografia. In: Coleção História & Reflexões. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2008. v.4. 
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fundamentais para sua inscrição no conjunto de bens que compõem o Patrimônio 

Cultural.  

Nas mais diversas culturas onde está presente, pede-se dizer que 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 (Borges, 

2008).3 A evolução dos processos de fixação das imagens foi responsável por uma 

profunda mudança nas relações do homem com o tempo, com o espaço e consigo 

mesmo, de onde se conclui que ela instaurou uma verdadeira “cultura fotográfica”, 

tornando-se uma das lentes a partir das quais os homens passaram a observar e a 

interpretar o mundo ao seu redor.  

A fotografia introduziu um novo tipo de ver e dar a ver a diversidade do mundo 

moderno, rapidamente incorporado por homens e mulheres do século XIX. E, dentre 

as modalidades fotográficas, o retrato foi uma das que mais interesse despertaram 

entre as pessoas. Boris Kossoy (2001)4 ressalta que a possibilidade de ter a sua 

imagem perpetuada era, até 1839, um privilégio dos mais abastados e da nobreza, 

os únicos que podiam contratar o serviço de um pintor. Com o advento da fotografia 

tem-se, no entanto, uma expansão do número de pessoas que veem suas imagens 

retratadas e suas memórias perpetuadas. 

Desde cedo, a fotografia também assumiu importância documental e política 

em diversas regiões do globo, visto que passou a ser utilizada como instrumento de 

divulgação de grandes feitos arquitetônicos e urbanísticos. Desse modo, os governos, 

assim como as grandes empresas comerciais, contavam constantemente a presença 

de fotógrafos para que fossem documentadas as suas realizações. As paisagens das 

áreas urbanas e do campo, a natureza, os “tipos” humanos, os conflitos sociais e as 

guerras foram registrados pela fotografia. Assim, desde o século XIX, “a imagem 

fotográfica foi utilizada como recurso privilegiado para a representação visual da 

cidade e a criação de memórias, individuais e coletivas, das grandes obras de 

engenharia promovidas pelo Estado”. (TURAZZI, 2006)5  

Em Belo Horizonte, a constituição de uma cultura fotográfica mais sistemática 

está associada ao processo de construção da cidade (à época denominada Cidade 

 
3 Op. Cit.  
 

4 Op. Cit.  
 

5 TURAZZI, Maria Inez. Paisagem construída – fotografia e memória dos “melhoramentos urbanos” na 

cidade do Rio de Janeiro. Varia História. Belo Horizonte, vol.22, n. 35, jan/jun de 2006. p. 64.  
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de Minas) no final do século XIX. Para levar a cabo a edificação da nova capital foi 

estabelecida, em 1893, a Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC) que 

possuía, dentre as suas divisões, um Gabinete Fotográfico. A exemplo de outras 

cidades do País e do mundo, Belo Horizonte integrou-se na dinâmica da utilização da 

fotografia como forma de produção de representações sociais e simbólicas dos 

espaços urbanos. Pretendia-se dar visibilidade e materialidade aos ideais de 

modernidade que nortearam a construção da cidade, a partir da sua foto 

documentação. Nesse sentido, pode-se atribuir à CCNC a responsabilidade por iniciar 

o processo de difusão de uma memória visual urbana de Belo Horizonte (Campos, 

2008). 6 

 

Vista panorâmica das Estações Central do Brasil e Oeste de Minas. No alto, a rua Sapucaí; a 

esquerda o prédio da Rede Ferroviária Federal. A direita, bairro da Serra. Fonte: Bilhete Postal. 
 

A construção da nova capital de Minas no lugar que outrora abrigava o antigo 

Curral Del Rey foi marcada por uma grande quantidade de fotografias produzidas pelo 

Gabinete Fotográfico. Os funcionários desse setor realizaram um trabalho de 

documentação em que fotografias foram produzidas tanto como instrumento técnico, 

quanto para registrar as transformações que ocorreram no povoado. As fotografias 

tiradas pelo Gabinete Fotográfico eram oferecidas como prova dos trabalhos 

realizados, mostrando o “antes e o depois” da transformação de um vilarejo em uma 

capital, além de servir como forma de divulgação do empreendimento, atraindo capital 

 
6 CAMPOS, Luana Carla Martins. Instantes como este serão para sempre: práticas e representações 
fotográficas em Belo Horizonte (1894-1939). 2008. Dissertação (Mestrado em História). Programa de 
Pós-graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2008. p. 16. 
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e mão de obra para a nova cidade. Turistas também seriam atraídos pelos cartões-

postais e fotografias produzidas. Foi sob esse espírito propagandístico que o 

Gabinete Fotográfico organizou a publicação de um álbum que contemplou as plantas 

e as vistas das primeiras edificações já em 1895.  

Portanto, graças aos trabalhos da CCNC e a convite desta última, que os 

primeiros fotógrafos chegaram a Belo Horizonte, antes mesmo de sua inauguração. 

Foram eles: Alfredo Camarate (1894), Francisco Soucassaux (1894), Adolfo Radice 

(1894), Raymundo Alves Pinto (1896) e João da Cruz Salles (1894). Havia um 

predomínio de estrangeiros, sobretudo italianos, entre eles. Esses fotógrafos, no 

entanto, acumulavam diferentes profissões, o que demonstra a dificuldade de viverem 

exclusivamente da fotografia. Não demorou muito para que Alfredo Camarate, 

Francisco Soucasaux e Adolfo Radice deixassem suas funções no Gabinete 

Fotográfico para o exercício de suas profissões de engenheiros e arquitetos. 

(CAMPOS, 2008, p. 31)7 

As práticas fotográficas estabelecidas em Belo Horizonte, instauradas pela 

CCNC, terminaram fomentando o comércio de produtos e serviços fotográficos 

voltados para a produção de álbuns, cartões-postais, retratos e vistas urbanas. Com 

isso, os fotógrafos João da Cruz Salles, Francisco Soucassaux e Raymundo Alves 

Pinto acabaram por abrir os seus ateliês de fotografia, após a inauguração de Belo 

Horizonte, atendendo às demandas públicas e privadas. E, em pouco tempo, outros 

fotógrafos foram chegando à nova capital, atraídos pela oportunidade do mercado de 

trabalho, tais como Estévão Lunardi, Igino Bonfioli, Francisco Theodoro Passig, 

Henrique de Dopper, J. M. Retes, Elias Aun, Barão Hermann Von Tiesenhausen. 

(CAMPOS, 2008, p. 175)8 

Os primeiros estúdios de Belo Horizonte tenderam a se concentrar na Rua da 

Bahia e na Rua dos Caetés, transformando estas vias em pontos tradicionais dos 

serviços fotográficos da cidade. Esse dado permite constatar que o público dos 

primeiros estúdios de fotografia pertenceu às classes mais privilegiadas. O fotógrafo 

Elias Aun certa vez chegou a afirmar que as casas de fotografia não eram populares, 

mas frequentadas pela classe média, professores, alunos das Escolas de Medicina 

ou de Engenharia. (Fundação João Pinheiro, 1996, p. 20). 9 

 
7 Op. Cit.  
8 Op. Cit.  
9 Fundação JOÃO PINHEIRO. Elias Aun. História Oral. Belo Horizonte & o Comércio: 100 anos de 
História. Belo Horizonte: Sistema Federação do Estado de Minas Gerais. Sistema Estadual de 
Planejamento. Fundação João Pinheiro. Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1996.  
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2. Os lambe-lambes e a popularização da 

fotografia em Belo Horizonte 

 
A partir da década de 1920 a popularização da fotografia tornou-se uma 

realidade com a chegada dos fotógrafos de rua conhecidos como lambe-lambes. O 

momento da chegada dos primeiros fotógrafos  de rua em Belo Horizonte remonta 

aos anos de 1920, período em que a cidade passou por um grande crescimento 

econômico, urbano e industrial. Essas transformações acarretaram, dentre outras 

coisas, o crescimento do número de imigrantes que se dirigiam para a cidade em 

busca de novas oportunidades de trabalho. Vindos, sobretudo, da Europa, os 

trouxeram consigo novas técnicas de fotografar e de revelar ao ar livre, conformando 

o que poderíamos chamar de primeira geração de fotógrafos lambe-lambes da 

cidade. 

Segundo documento da Associação dos Comerciantes e Concessionários do 

Parque Municipal Américo René Gianetti, “começaram a trabalhar no Parque 

Municipal, com finalidade comercial, os fotógrafos com suas respectivas máquinas 

fotográficas, tipo jardim, mais conhecidas como Lambe-lambe, desde o ano de 1922, 

fazendo postais e retratos em preto e branco”10. Os lambe-lambes foram 

provavelmente os primeiros prestadores de serviço a se estabelecerem no Parque. 

Em 1925 os Registros da Prefeitura de Belo Horizonte informam que cinco fotógrafos 

atuavam no Parque Municipal Américo Renné Gianetti. Dez anos mais tarde 

constavam oito profissionais no recinto. Cabe ressaltar que os últimos fotógrafos em 

atividade na capital no ano de 2022 ainda prestam serviços no Parque Municipal.   

Entre os primeiros fotógrafos estão os espanhóis Luiz Fernandes e Justo 

Requeijo, o sírio Armando (conhecido pela alcunha de “João Burro”), Salomão José, 

de origem sírio-libanesa. Em uma segunda onda migratória vieram para Belo 

Horizonte o norte-americano Joanin Coelho e o árabe Mohamed, esse mais 

conhecido pelo apelido “Cara de Gato” (Camargos, 1993)11.  Ainda na década de 1930 

essa primeira geração de lambe-lambes foi sucedida gradativamente por outra já 

composta, em sua maioria, por brasileiros natos, dentre os quais puderam ser 

 
10 ASSOCIAÇÃO dos Comerciantes e Concessionários do Parque Municipal Américo René Giannetti. 
Histórico da origem dos Comerciantes e Concessionários. Belo Horizonte, 1993. 
11 CAMARGOS, José Pereira de. Belo Horizonte, 17 out. 2009. Entrevista concedida à DIPC/FMC. 
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identificados os fotógrafos “Zé Lau”, Geraldo “Lau”, os irmãos Zazá, Zezé e Zizi, José 

Maximiano da Silva, além do espanhol Isaac Requeijo.  

Na década de 1930 o trabalho destes profissionais contribuiu para que a cultura 

fotográfica já estivesse popularizada na cidade.  Foi por intermédio das lentes desses 

trabalhadores de rua que homens, mulheres e crianças de vida simples tiveram 

também parte de sua memória preservada. Nas palavras do jornalista Jorge Azevedo 

 

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. 
(Revista Alterosa, 1947) 

   

Na década de 1940, a imagem dos fotógrafos lambe-lambes e a do Parque 

Municipal estavam tão associadas que estes profissionais eram vistos como 

elementos constitutivos 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). 

 

A alta rotatividade de visitantes e o fato de ser uma referência para os turistas 

que passeavam pela cidade fizeram do Parque Municipal um espaço extremamente 

atrativo para o ofício de fotógrafo. Sempre houve uma grande disputa entre os lambe-

lambes para a obtenção de uma licença de atuação naquele lugar. Segundo o 

fotógrafo José Bento, o lucro “sempre foi mais garantido no Parque” porque lá havia 

movimento também nos finais de semana, ao contrário dos outros espaços12.  

 

 
12 BENTO, José. Belo Horizonte, 02 out. 2009. Entrevista concedida à DIPC/FMC 
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Fotógrafo no Parque Municipal Américo René Giannetti. Fonte: Revista Alterosa, 1947. 

 

Além dos fregueses transitórios, isto é, turistas e famílias que esporadicamente 

vão ao Parque Municipal, os lambe-lambes nos tempos áureos da profissão 

chegaram a colecionar alguns clientes fiéis. O fotógrafo Francisco Xavier, ainda 

atuante no Parque Municipal, relatou à Diretoria de Patrimônio Cultural em 2009 que 

já teve fregueses que durante 15 ou 20 anos só tiravam retrato para documentos com 

ele. Segundo o fotógrafo era comum ouvir de alguns clientes fiéis que “eu vim te 

procurar, você não tava não, eu não tirei com outro não. Hoje eu vim pra tirar porque 

você tava aqui’(sic) (Xavier, 2009)13.  

Existem ainda aqueles clientes que procuram os lambe-lambes por 

saudosismo ou por desejo de se reencontrar com sua própria história. Segundo 

relatou o fotógrafo José Marcos à DPCA em 2007, havia pessoas “que tiravam fotos 

mesmo por causa do passado. O pai, a mãe tirava, o avô, a avó tiravam”14. Muitas 

vezes em casos como esses, o fotografado buscava uma pose na mesma posição e 

paisagem que seus ascendentes. Assim diferentes gerações de uma mesma família 

eram fotografadas no mesmo lugar por um único profissional.  

 

Já umas três vezes aconteceu comigo. Você chegar lá com a 
criança e punha em cima do cavalinho: ‘Tira um  retrato desse 
menino em cima do cavalinho pra mim’. Quando tirava, ele tirava o 
retrato dele naquele cavalinho do mesmo tamanho, mesmo 
cavalinho. Já aconteceu, isso aconteceu três vezes comigo, né? 

 
13 XAVIER, Francisco. Belo Horizonte, 10 out. 2009. Entrevista concedida à DIPC/FMC. 
14 MARCOS, José. Belo Horizonte, 29 out. 2009. Entrevista concedida à DIPC/FMC. 
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‘Você tira o retrato do meu menino aqui’, e punha ele e o menino 
dele do mesmo tamanho, no mesmo cavalinho (Marcos, 2009)15. 

 

A partir da década de 1950, o Brasil vivencia 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.  

 

 

Além das fotos 3x4, os lambe-lambes de Belo Horizonte ficaram conhecidos, 

durante os anos áureos da profissão, pela venda dos famosos monóculos. O 

monóculo é um pequeno cilindro plástico no qual a foto em miniatura é visualizada 

contra a luz. Muito vendido em feiras, quermesses de Igrejas e circos, era comum os 

lambe-lambes saírem de seus espaços definidos na cidade para baterem as fotos de 

monóculos. O fotógrafo Francisco Xavier, por exemplo, trabalhou muito tempo “na 

rua”, vendendo monóculos: 

 

 
15 MARCOS, José. Belo Horizonte, 29 out. 2009. Entrevista concedida à DIPC/FMC. 
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Eu batia de casa em casa. Na rua, o sol quente, chovendo, com frio, 
ia trabalhar de casa em casa. Era muito bem recebido, nunca teve 
uma casa onde se falasse: você não pode entrar. [...] Eu ia para o 
bairro São Francisco, Pampulha, Padre Eustáquio, Carlos Prates, 
Calafate, Nova Suíça, Alto da Barroca. Bairro de retirado era Venda 
Nova, São Benedito, Santa Luzia, nesses bairros todos a gente 
andava. (XAVIER, 2009) 
 

O fotógrafo José Bento lembra-se de que, por muito tempo, ele e outros 

fotógrafos chegaram a viajar para o interior do estado, em ocasiões festivas, em que 

o monóculo era uma novidade muito bem recebida:  

eu parei com o monóculo porque no interior os padres começaram 
a explorar muito da gente, cobrar muito caro pelo terreno. Então a 
gente já tinha o deslocamento daqui, os gastos materiais, chegava 
lá, pagava um pedacinho de chão para colocar uma barraquinha, 
muito caro. Então não estava compensando. (BENTO, 2009)16 

 

Outra estratégia desenvolvida pelos fotógrafos lambe-lambes para incrementar 

seus serviços e garantir a sua clientela era a venda de fotos coloridas artificialmente. 

Muito praticada em vários lugares do mundo, a chamada “foto pintura” foi uma das 

inúmeras estratégias utilizadas pelos fotógrafos como forma de diferenciação de seu 

 
16 BENTO, José. Belo Horizonte, 02 out. 2009. Entrevista concedida à DIPC/FMC 

Monóculo Vendido no 
Parque Municipal 

Américo Renné Gianetti 
- DIPC/2009. 
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trabalho e de sobrevivência no mercado. O primeiro profissional a empregar este 

recurso em Belo Horizonte foi o fotógrafo e pintor italiano Algo Borgatti, que fundou, 

ainda antes da inauguração da cidade, o “Ateliê Artístico Photographico”, localizado 

na Rua Espírito Santo. No entanto, foi com os lambe-lambe que a prática de pintar 

sobre as fotografias se popularizou na cidade. 

Como a fotografia era em preto e branco originalmente e não realçava a beleza 

e as cores das praças e dos parques da cidade, os lambe-lambes começaram a pintá-

las, caso o cliente desejasse pagar pelo serviço. O fotógrafo Wagner José da Silva 

(2009) se lembra de que eram as moças que mais solicitavam a pintura das fotos: “As 

moças é que gostavam mais das fotos coloridas. Assim, questão até de vaidade, 

colorir o vestido, a blusa, passar um batom. Elas queriam um batom ou um colorido 

assim no rosto”17. 

 

 

Alguns lambe-lambes levavam as fotos para pintar em casa e as entregavam 

no dia seguinte. O comum, no entanto, era a contratação de assistentes, chamados 

de coloristas. O colorista ficava ao lado do fotógrafo, em pequena mesa, sentado num 

banquinho. Os seus instrumentos eram a cartela de cores, um pincel pequeno e 

macio, um copo de água e um pedaço de pano.  

 

 

 
17 SILVA, Wagner José da. Belo Horizonte, 22 nov. 2009. Entrevista concedida à DIPC/FMC.  
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Segundo o fotógrafo Wagner José da Silva, 

A Kodak tinha um álbum com as folhas, parecendo folha de seda, 
de várias cores, né? Aí cortava aquela folha, dissolvia na água, fazia 
a tinta, e os pincéis para colorir, e era uma técnica assim, bem 
rudimentar, mas eficiente, ficava bonito. Para a época era uma coisa 
assim fantástica. E vendia também, tinha o lado do financeiro que 
dava retorno colorir fotos (SILVA, 2009). 

 

Wagner Silva ainda ressalta que os coloristas eram “verdadeiros artistas”, pois 

gastavam, em média, cinco a sete minutos para colorir uma foto cujo resultado ficava 

“perfeito”. Já a secagem da foto era imediata: “Coloriu ali e só balançava a foto e... a 

secagem era rápida”. 
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Um serviço curioso oferecido pelos lambe-lambes entre as décadas de 1950 e 

1960 foi a fotografia dos mortos. Muitas famílias não tinham 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. Muitas vezes os familiares 

construíam para fotografia uma cena na qual o morto aparecia em uma posição como 

se estivesse vivo.  
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Até meados dos anos de 1980, outros espaços da cidade também 

conformaram, ainda que de maneira intermitente, territórios nos quais o ofício de 

fotógrafo se desenvolveu, a saber: Praça Rio Branco (Praça da Rodoviária), da Praça 

Raul Soares, Praça Primeiro de Maio, da Praça Hugo Werneck e da Praça da Cidade 

Industrial. Curiosamente, todas essas praças possuem um padrão de ocupação mais 

popular, público-alvo dos lambe-lambes. A Praça da Liberdade, por exemplo, uma 

das mais bonitas e referenciais de Belo Horizonte, nunca apareceu nos relatos 

oferecidos pelos fotógrafos entrevistados durante os trabalhos de pesquisa para 

reconhecimento do Ofício como Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. 

O Parque Municipal Américo Renné Gianetti, por sua vez, foi primeiro local a 

abrigar o ofício de fotógrafo lambe-lambe e atualmente é o único em Belo Horizonte. 

O Parque ocupa uma região de convergência do fluxo de população oriunda de todas 

as regiões da cidade na busca de serviços ou em direção ao trabalho. É utilizado 

pelos munícipes para o lazer, atalho ou local de breve descanso durante o dia.  

 

 

 

Lambe-lambe exercendo seu ofício na Praça da Estação em 1995. 
Fonte: APCBH/BELOTUR 

 

A partir da década de 1990 a câmera digital e os smartphones fizeram com que 

os leigos se tornassem “fotógrafos” e abandonassem os serviços de um profissional 

para registrar os momentos especiais do cotidiano. Utilizando máquinas digitais e com 
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suas impressoras portáteis, os lambe-lambes continuaram entregando as fotografias 

na hora, permitindo que momentos capturados pelas lentes fossem perpetuados no 

papel. 

 

 

Territórios onde se desenvolveu o ofício de fotógrafo Lambe-lambe em Belo 

Horizonte. DIPC/2011. 

 

Não obstante a adaptação dos fotógrafos, o número de pessoas que buscam 

os serviços de fotografia lambe-lambe nos últimos anos é cada vez menor. Em 

diversos relatos os lambe-lambes afirmam que nos dias úteis não conseguem tirar 

nenhuma fotografia. Nos dias de maior movimento (sábados e, principalmente, 

domingos e feriados) os lambe-lambes ainda costumam ter seus serviços 

requisitados. Por isso, nos dias de semana já não existem lambe-lambes ofertando 

serviços fotográficos pelas Alamedas do Parque Municipal.  

Assim, este ofício atravessou décadas, foi é responsável pelo registro de 

pessoas, imagens, cenas, acontecimentos na vida de inúmeras gerações de belo-

horizontinos e turistas na capital do Estado, ainda sobrevive aos avanços tecnológicos 

e, por consequência, as mudanças nos hábitos e referências culturais dos belo-

horizontinos.  
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3. Lambe-lambes: Ações de Salvaguarda 
 

Como já mencionado, no ano de 2012, seguindo determinação da Lei Nº 

9000/2004, que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial na capital, 

o CDPCM-BH reconheceu o Ofício de Fotógrafo Lambe-lambe como Patrimônio 

Cultural. Por ser uma manifestação cultural em risco eminente de extinção, o bem em 

questão recebeu tratamento prioritário da CDPCM-BH. Esse reconhecimento, sem 

dúvida, foi um importante instrumento na proteção a esta manifestação cultural que 

se desenvolveu junto com a cidade, acompanhando e refletindo os seus vários 

processos históricos. Conforme determinação da legislação supracitada  

 

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) 

 
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.  

Duas ações de salvaguarda constam como 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 por esta diretoria18 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. Além destas ações, nos relatos 

dos fotógrafos ou nos arquivos da DPCA, não foram encontrados registros de 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.  

 
18 Fotógrafo Lambe-lambe: retratos do ofício em Belo Horizonte / organização de Michele Abreu Arroyo e 
Françoise Jean de Oliveira Souza; ilustração de Mariana Guimaraes Brandao e Jefferson C. de Oliveira Ramos. 
Belo Horizonte: Fundação Municipal de Cultura, Diretoria de Patrimônio Cultural, 2011. 120 p.: il.; 24,5 cm + 
DVD Bibliografia. ISBN 978-85-60151-01-1. Disponível em: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/fundacao-municipal-de-
cultura/2020/Fot%C3%B3grafos%20Lambe-
LambeRetratos%20do%20Of%C3%ADcio%20em%20Belo%20Horizonte.pdf 
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Material de divulgação da Exposição FOTÓGRAFO LAMBE-LAMBE: 
RETRATOS DO OFÍCIO EM BELO HORIZONTE 

 

Cabe registrar que neste ínterim existem muitas reportagens e vídeos 

publicados por veículos da grande imprensa, pesquisadores e estudantes retratando 

o ofício de fotógrafos lambe-lambes em Belo Horizonte. As ações do Poder Público 

Municipal de forma mais organizada e sistemática voltaram a existir somente em 2019 

a partir do diálogo com os fotógrafos no Comitê de Salvaguarda. A partir desse 

momento, a DPCA passou a implementar algumas ações visando fortalecer as 

condições básicas para o exercício e manutenção do ofício, associadas a ações 

educativas para permitir que os belo-horizontinos conhecessem este bem cultural e 

sua importância histórica e cultural.  

Com a retomada do acompanhamento do ofício foi possível identificar os 

profissionais que se encontravam em atividade eram Altino Thomaz Neto, Bento De 

Pádua Ribeiro, Francisco Alves dos Reis, Francisco Xavier, João Pereira da Cunha, 

Roberto Marcos da Silva, Ronaldo Batista da Silva, Wagner José da Silva e José 

Marcos da Silva. Segundo relato de alguns fotógrafos, este último já não tinha 

condição de trabalhar com regularidade pela idade avançada e muito 

esporadicamente comparecia ao Parque Municipal.  
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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. Os fotógrafos estavam muito incomodados com algumas ações 

de marketing promovidas pela empresa CANON (gigante multinacional no campo na 

produção de câmeras digitais, impressoras e materiais fotográficos) no final do 

primeiro semestre de 2019 no Parque Municipal Américo Renné Gianetti.  

A empresa promoveu um evento ofertando experiências no universo da 

fotografia com um grande aparato de equipamentos, muitos recursos tecnológicos, 

banners, profissionais especializados em fotografia, monitores dedicados à 

abordagem e convite dos transeuntes e visitantes do Parque Municipal para 

participarem da experiência proposta, e, por fim, revelação gratuita de fotos. Nesse 

contexto, a Canon atraiu a atenção dos frequentadores do Parque Municipal que 

deixaram de procurar pelos serviços dos fotógrafos lambe-lambes, prejudicando 

ainda mais estes trabalhadores.  
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Para solucionar o problema, a DPCA buscou duas alternativas. Em primeiro 

lugar, a entendeu que a Canon poderia se tornar uma parceira dos fotógrafos e 

promover ações promocionais que incluíssem os profissionais em seus eventos. 

Diversos contatos com os representantes da empresa foram estabelecidos. 

Apresentou-se a estes os programas Adote um Verde e Adote um Bem Cultural que 

oferecem contrapartidas publicitárias a empresas que estabelecem parcerias com a 

Prefeitura de Belo Horizonte. Entretanto, mesmo diante de reiteradas solicitações, a 

empresa não apresentou nenhum retorno.  

Além disso, buscou-se o contato com a Administração do Parque Municipal 

que se mostrou bastante sensibilizada com a situação dos fotógrafos e nos informou 

que não haveria renovação da cessão do direito à empresa Canon para promoção de 

nova edição do evento promocional supracitado, caso a empresa solicitasse. Cabe 

registrar que é notório o apoio dado pela Administração do Américo Renné Gianetti 

aos fotógrafos e à proteção do ofício. Além disso, os gestores em questão tornaram-

se grandes parceiros da DPCA nas diversas ações de salvaguarda.  
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3.1. Ações Educativas  

 
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 partir desta premissa, a DPCA por meio de ações diretas e conjuntas entre 

o Setor Educativo desta Diretoria e a Secretaria Municipal de Educação (SMED) 

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.  

Além disso, estudantes de graduação foram convidados a participar de visitas 

pedagógicas ao Parque Municipal para conhecerem especificamente o ofício de 

Fotógrafo Lambe-lambes e seu potencial pedagógico.  
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No processo de aprofundamento e ampliação das Ações Educativas voltadas 

para promoção do Ofício de Fotógrafos Lambe-lambes uma ação conjunta de grande 

porte foi programada em parceria com a SMED. No mês de maio de 2020, durante a 

Mostra Educacional da Rede Municipal de Ensino, que seria realizada no Parque 

Municipal, estudantes, professores e gestores de diversas escolas seriam convidados 

para uma palestra de aproximadamente 1 hora de duração no teatro Francisco Nunes. 

Neste pequeno momento formativo, conheceriam a história do Ofício, assistiriam a 

vídeos curtos ligados ao tema e ouviriam alguns depoimentos dos próprios fotógrafos 

sobre o cotidiano do trabalho.  

Além disso, um dos pontos de trabalho dos fotógrafos no Parque Municipal 

faria parte de uma das estações de visitação que as escolas percorreriam durante o 

passeio a este equipamento municipal. Entretanto, as ações presenciais bem como o 

próprio trabalho dos fotógrafos, todas as visitas educativas e atividades presenciais 

foram interrompidas devido às medidas de combate à pandemia de COVID-19. Nos 

quase dois anos em que as medidas de combate à pandemia perduraram, inúmeros 

eventos educativos para estudantes e profissionais da educação sobre o ofício de 

lambe-lambe foram efetivados.  
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Quando as atividades presenciais foram retomadas em Belo Horizonte, o Setor 

Educativo da DPCA reiniciou as ações pedagógicas. 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. Além do processo de inclusão da pessoa com 

deficiência, o evento também promoveu a divulgação, reconhecimento e salvaguarda 

do ofício em questão.  

 
 

 
 

Com a volta das aulas presenciais em 2022, os eventos educativos da 

Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte foram alvo de uma retomada 

gradativa. Nesse contexto, um novo acordo foi selado para que nos dias 22, 23 e 24 

de setembro de 2022 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.  
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Durante a I Jornada Cultaa, evento de iniciativa da Secretaria Municipal de 

Cultura, por meio da Diretoria de Desenvolvimento e Articulação Institucional, os 

cidadãos de Belo Horizonte foram convidados a refletir sobre os processos de 

divulgação, fortalecimento e ampliação dos diálogos e articulações das políticas 

públicas culturais e processos formativos em Belo Horizonte. O evento contou com 

participações da Diretoria de Patrimônio Cultural em algumas atividades. Dentre 

estas, a coordenação de Rota Histórico Patrimonial no dia 01/12/2022 na Zona 

Cultural Praça da Estação (ZCPE), área de interesse cultural da cidade instituída pelo 

Decreto 15.587/2014. Neste ação, os fotógrafos participaram e foram sem dúvida uma 

das atrações mais destacadas. 
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3.2. Convênio com o Ministério Público de Minas Gerais 

  
Visando fortalecer as ações de salvaguarda, um convênio com o Ministério 

Público de Minas Gerais foi realizado. À época, 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. 

Dentre os benefícios advindos deste convênio, constava o fornecimento de papéis 

fotográficos para cada profissional.  

O papel fotográfico é responsável pela maior parte dos custos do serviço 

prestado pelos lambe-lambes. Nesse sentido, o fornecimento deste material é muito 

reivindicado pelos fotógrafos. Com o fornecimento destes materiais, o custo da 

produção e o preço para o cliente podem ser reduzidos, ampliando a procura pelo 

serviço. O material reivindicado pelos fotógrafos foi o Papel Canon KP108 e cada 

lambe-lambe recebeu 2 (duas) caixas deste material.  

 

Material Educativo sobre ofício de lambe-lambes construído 
em convênio como o Ministério Público 
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Sabendo que a maneira mais eficaz de proteção de um bem cultural se dá por 

meio da intensificação de sua integração na sociedade contemporânea, outra ação 

do convênio visou a publicização da existência do ofício por meio de ações 

educativas. Particularmente importante nesse processo é a informação e 

conscientização das novas gerações sobre a importância do referido patrimônio 

cultural imaterial e de sua salvaguarda. Nesse sentido, fez parte do convênio em tela 

a confecção de um material educativo e ações educativas presenciais em escolas, 

contando com a participação dos fotógrafos.  

Entretanto, com as medidas de combate à Pandemia essas ações foram 

transferidas para o ambiente virtual. Cabe registrar que a falta de letramento digital 

e/ou ausência de acesso adequado à internet impediram que os fotógrafos 

participassem dessas ações virtuais.  
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3.3. Confecção de Material Educativo 

 

A Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público da Fundação Municipal de 

Cultura 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 história, a cultura, a diversidade e a identidade da população belo-

horizontina. Por meio de uma linguagem direta, simples e objetiva, a coleção 

apresenta aos moradores, turistas, professores, estudiosos e interessados no tema 

informações consistentes sobre o Patrimônio Cultural da capital do Estado com o 

intuito de auxiliar na preservação das identidades, da história e da memória de 

diversos grupos formadores da sociedade belo-horizontina.  
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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. A versão impressa é 

distribuída gratuitamente para instituições de ensino e entidades ligadas ao 

Patrimônio Cultural e pessoas interessadas. Além disso, os próprios fotógrafos fazem 

a distribuição para os visitantes do Parque Municipal. A versão digital está disponível 

para download no site da Prefeitura de Belo Horizonte. A mesma coleção recebeu 

uma versão audiovisual. O curta-metragem dedicado ao ofício de lambe-lambes conta 

com depoimentos de alguns fotógrafos, interpretação simultânea em libras e está 

disponibilizado para acesso gratuita no portal da Prefeitura de Belo Horizonte, na aba 

destinada ao Patrimônio Cultural http://pbh.gov.br/patrimoniocultural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pbh.gov.br/patrimoniocultural
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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.  
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3.4. Assistência durante a Pandemia 

 

Durante o período da Pandemia, cumprindo às determinações das autoridades 

sanitárias, o Parque Municipal manteve-se fechado ou com acesso restrito para os 

munícipes. Diante deste quadro, os fotógrafos lambe-lambes perderam a fonte de 

renda diante da impossibilidade de frequentar o Parque para o exercício profissional. 

Além disso, por serem idosos, as recomendações das autoridades sanitárias 

apontavam para um isolamento mais radical sobretudo antes de completarem o ciclo 

de vacinação completa. Diante deste quadro, a DPCA orientou os fotógrafos a 

respeitarem o isolamento social e informou da importância da vacina como medida 

de combate à pandemia mais eficaz.  

 

 
  

 Seguindo as orientações dos decretos municipais de isolamento social, que 

suspenderam as atividades coletivas das instituições, o Banco de Alimentos da 

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional instituiu o credenciamento 

emergencial, especialmente para os públicos de coletivos informais, para o 

recebimento de kits alimentares. Este atendimento aconteceu ao longo do ano de 

2020 e 2021, em caráter extraordinário, considerando a situação da pandemia e a 

suspensão de atividades das entidades cadastradas, conforme a missão do banco de 

alimentos.  
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Diante deste quadro, a DPCA auxiliou no credenciamento da ASCOPAM para 

recebimento dos kits alimentares para atendimento às necessidades dos fotógrafos 

lambe-lambes. Entre o período de 30/03/2020 a 21/02/2022 foram realizados 95 

(noventa e cinco) atendimentos, totalizando 16.452 kg de alimentos doados. O 

momento difícil pelo qual passavam os fotógrafos durante o período pandêmico, foi 

alvo de reportagem na grande impressa. A matéria produzida pelo jornal O TEMPO 

em 15/03/2021 é exemplar nesse contexto. 
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Trechos da Reportagem  

Com a pandemia do coronavírus e o consequente fechamento do parque, esses 

profissionais, que estão no grupo de risco para a Covid-19, ficaram sem renda. 

Hoje, eles sobrevivem apenas com uma cesta básica cedida semanalmente pela 

Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e, em alguns casos, contam com a 

solidariedade de amigos. (....)  

 

A Prefeitura já doou mais de 8 t de alimentos em programa 

Por nota, a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura 

de Belo Horizonte afirmaram que os fotógrafos lambe-lambe foram incluídos, 

em março de 2020, no programa Banco de Alimentos. Segundo a pasta, 

semanalmente são fornecidos kits com alimentos não perecíveis e 

hortifrutigranjeiros aos profissionais. “A soma dos kits distribuídos (em todo o 

programa) em 2020 chegou a 6,7 t. Em 2021, até a primeira semana de março, 

foi distribuída a quantidade de 1,6 t de alimentos”, informou a nota. A secretaria 

destacou ainda que segue “acompanhando de perto esses profissionais e 

buscando meios de apoiá-los neste momento da pandemia, assim como a toda 

a classe artística e cultural da nossa cidade, por meio da continuidade das 

políticas públicas do município voltadas à cultura”.  
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3.5. A retomada pós-pandemia 

 
Durante o período de pandemia e seguindo as orientações dos decretos 

municipais de isolamento social, foram suspensas as atividades coletivas das 

instituições atendidas pelo Banco de Alimentos. O fluxo de alimentos foi canalizado 

para atender emergencialmente grupos informais vulneráveis durante o período 

pandêmico. Instituiu-se o credenciamento emergencial no qual os fotógrafos lambe-

lambes foram atendidos no período que foi de março de 2020 a fevereiro de 2022.  

O arrefecimento da Pandemia, a redução das medidas restritivas e a retomada 

das atividades no início do ano de 2022 levaram a Prefeitura de Belo Horizonte a 

interromper a distribuição do Kit Alimentar que atendeu durante todo o período 

pandêmico aos grupos vulneráveis, nos quais os fotógrafos foram incluídos. 

Considerando o Decreto nº 17.763/2021 e a retomada das atividades presenciais, a 

publicação da Lei 11.314/2021 (que criou o auxílio Belo Horizonte) o poder público 

municipal retomou o atendimento às entidades cadastradas no banco de alimentos 

que atuam na frente socioassistencial do município.  

Neste contexto, os fotógrafos lambe-lambes passaram a avaliar a retomada 

das atividades no Parque municipal. Com a lenta retomada dos frequentadores do 

Parque, muitos fotógrafos afirmaram que a procura pelos serviços estava ainda menor 

que nos meses que antecederam a Pandemia. Além disso, 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. Ao 

que tudo indica, mesmo sabendo da inviabilidade (sobretudo econômica) parece ser 

difícil para cada um lidar com ocaso da profissão. A exceção neste caso é o fotógrafo 

Wagner José da Silva que afirma taxativamente não pretender exercer mais o ofício 

de fotógrafo lambe-lambe e inclusive cedeu parte de seus equipamentos para outros 

colegas. O senhor José Marcos da Silva, que possui mais de 90 anos de idade, 

conforme informado pelos familiares, também não voltará a exercer a profissão.  
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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. 

Reiteradas vezes explicitam a intenção de continuar participando sempre que 

convidados. Por fim, cabe registrar que alguns destes trabalhadores que não estão 

exercendo a profissão de fotógrafo lambe-lambe e que não possuem aposentadoria, 

estão desempenhando outras atividades econômicas. 
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4. Revalidação e Ações de Salvaguarda 
Emergenciais  

À medida em que os conhecimentos, as invenções e as técnicas se 

desenvolvem, novos trabalhos e profissões vão surgindo. Foi assim quando a 

invenção dos automóveis criou a necessidade de motoristas ou a difusão do uso de 

computadores gerou um mercado de trabalho para o surgimento dos técnicos em 

informática. Ao mesmo tempo, novos inventos e recursos tecnológicos fazem outras 

profissões tornarem-se paulatinamente menos demandadas até a extinção. A 

invenção e expansão do uso da locomotiva à vapor demandou o foguista que cuidava 

da fornalha para produzir a energia cinética a partir da queima do carvão. Quando o 

motor à vapor foi caindo em desuso, a profissão de foguista percorreu um caminho 

decadente até sua extinção.  

No atual estágio de avanço do conhecimento, a estrutura econômica 

transforma-se aceleradamente juntamente com a tecnologia. A tecnologia engloba o 

conhecimento técnico e científico, ferramentas, processos e materiais criados e/ou 

utilizados a partir deste conhecimento (CLARO, 2009, p.1)19. Para Raymond Kurzweil 

(2007)20 o atual estágio da tecnologia no mundo globalizado vem promovendo a “Lei 

dos Retornos Acelerados”, ou seja, as melhores tecnologias de um dado estágio da 

evolução são usadas para criar o próximo estágio e são sempre mais capazes do que 

as anteriores, reduzindo o tempo, custos e tarefas necessárias para o alcance dos 

resultados. No atual estágio de grande produção de novas tecnologias, as mudanças 

advindas desta dinâmica incessante tornam-se exponenciais, o que gera “retornos 

hiper acelerados”.  

Como já visto, a partir da década de 1990 a câmera digital e os smartphones 

fizeram com que os leigos se tornassem “fotógrafos” e abandonassem, via de regra, 

os 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. 

 
19 CLARO, Fernanda Del. O avanço tecnológico no mundo econômico. Vitrine da Conjuntura, 
Curitiba, v.2, n.8, outubro 2009.  
20 Kurzweil, Ray. A Era das Máquinas Espirituais. Aleph: São Paulo, 2007. 
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No entanto, a difusão e popularização acelerada das tecnologias que 

transformaram os smartphones em computadores pessoais, com grande capacidade  

de armazenamento de dados, alta resolução de imagens, câmeras comandadas via 

aplicativos de fácil manuseio e inúmeros recursos de melhoria da qualidade da 

fotografia à disposição dos leigos, a própria adaptação do profissional a esta realidade 

vai se tornando cada vez mais difícil.  

Não é por outra razão que dos 9 (nove) fotógrafos em atividade (mesmo que 

alguns frequentassem o Parque Municipal com certa irregularidade e em intervalos 

mais longos) até o início da pandemia, apenas três ainda frequentem o Parque 

Municipal Regularmente. Frequência esta que se dá apenas nos finais de semana em 

busca de clientes. Os demais já não tentam a sorte nem mesmo nos dias de maior 

movimento.  

Como visto, a história da tecnologia demonstra que a mudança de hábitos 

advindas da difusão social de novos inventos e recursos produz a extinção de certos 

ofícios e abre a demanda por outros tipos de profissão. Neste contexto, a profissão 

de lambe-lambe em Belo Horizonte parece caminhar para extinção. Além de não 

contar com muitos profissionais em atuação, não existem novos aprendizes da 

profissão que sempre foi repassada de uma geração a outra. Jovens aprendizes se 

tornavam auxiliares de um fotógrafo experiente e, em troca, aprendiam os segredos 

da profissão até se tornarem aptos o bastante para assumir a função de fotógrafo 

lambe-lambe e conseguissem um ponto de trabalho.  

Entretanto, cabe ressaltar que a permanência dos fotógrafos Francisco Xavier, 

João Pereira Da Cunha e Tarcísio Pereira Martins vendendo seus serviços 

regulamente no Parque Municipal Américo Renné Gianetti nos finais de semana 

demonstra a persistência na prática do ofício. Mesmo em condições bastante 

adversas, 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. 

Diante desta constatação, o Ofício de Fotógrafo Lambe-lambe apresenta os 

requisitos fundamentais para o título de Patrimônio Cultural de Belo Horizonte seja 

revalidado. Além da revalidação, recomendamos que CDPCM-BH avalie quatro ações 
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de salvaguarda emergenciais que são fundamentais para proteção deste bem. 

Conforme determina a Lei 9000/2004  

 

O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de 
Belo Horizonte viabilizará, em conjunto com a Administração 
Pública e a sociedade civil, políticas de benefícios para os bens de 
natureza imaterial registrados, a fim de garantir suas condições de 
existência e manutenção. (Lei 9000/2004, art. 7º) 

 
 

A primeira delas está relacionada aos carrinhos e aos brinquedos que são 

ferramentas de trabalho dos fotógrafos lambe-lambes. Muito antigos e com muitas 

avarias, estes objetos não foram utilizados durante todo o período pandêmico e 

ficaram guardados no próprio Parque Municipal. Esta situação deteriorou ainda mais 

estes objetos. O péssimo estado de conservação destas ferramentas de trabalho cria 

uma ambiência pouco convidativa aos potenciais clientes dos serviços de fotografia. 

Além disso, ante o nível de precariedade destes equipamentos a recuperação ou a 

reforma não se mostram viáveis. Cabe registrar que um dos carrinhos continha um 

enxame de marimbondos que chegaram a atacar a Gerente do Parque e um 

funcionário. 

 

 

 

 
 

Com a redução drástica da demanda pelos serviços de fotografia lambe-lambe 

nas últimas décadas, esses profissionais não possuem condição financeira para arcar 

com os custos de aquisição de novos carrinhos ou mesmo uma reforma precária nos 

atuais.  Nesse sentido, sugere-se que a Prefeitura de Belo Horizonte faço 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.  
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Em segundo lugar, é importante que a DPCA providencie a construção de 

algumas réplicas da Máquina de Jardim. Este equipamento é um grande atrativo 

durante os eventos promovidas por meio das Ações Educativas e de Salvaguarda. O 

equipamento atrai a curiosidade do público que é convidado a manuseá-la e a refazer 

os movimentos de trabalho que eram realizados pelos fotógrafos para impressão da 

fotografia em outros tempos. Entretanto, a Máquina de Jardim utilizada pelos 

fotógrafos (de propriedade do lambe-lambe Francisco Alves Dos Reis) possui 

aproximadamente 100 (cem) anos de existência.  

O fotógrafo já manifestou o desejo de doá-la a algum museu ou equipamento 

que cuide do Patrimônio Cultural. Entretanto, dada a raridade e valor histórico desta 

peça, entendemos não ser conveniente o seu uso em público para demonstração de 

funcionalidade ou manuseio dos participantes. Nesse sentido, é necessário que a 

Prefeitura de Belo Horizonte invista na confecção de algumas réplicas para utilização 

eventos educativos, exposições e atividades em geral. Assim, a função pedagógica 

continuaria resguardada e a peça original preservada.  

 A terceira medida seria a participação, sempre que possível, da 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. Neste caso, além de possibilitar a venda 
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dos serviços de fotografia destes trabalhadores, permite aos convidados e munícipes 

em geral o contato com técnicas, formas de ser e viver de outros tempos na capital 

mineira.   

 Outra boa alternativa para dar maior longevidade ao ofício seria a tentativa 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. Além de promover um justo 

reconhecimento a estes profissionais que possivelmente representem a última 

geração de fotógrafos lambe-lambes em atuação na capital, as ações supracitadas 

representam possibilidades bastante ricas e promissoras de garantir aos belo-

horizontinos o direito de conhecer sua história, fortalecer suas memórias e valorizar 

as nossas origens identitárias.  

 Por fim, cabe registrar que nesta direção, uma primeira parceria foi 

estabelecida com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

(CREA-MG). Na abertura da Exposição Memórias Urbanas da Capital, no último dia 

12 de dezembro, realizada por esta instituição em sua sede, em comemoração dos 

125 anos de Belo Horizonte, os fotógrafos lambe-lambes foram convidados para uma 

participação especial.  

 

 
 

 


