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RESUMO: Este trabalho visa compreender a atividade dos fotógrafos lambe-lambe que 
atuaram em Curitiba; em oposição à “experiência” dos fotógrafos do Foto Clube do 
Paraná; fundado em 1938. Tomando este espaço como referencia buscou-se destacar os 
demais “circuitos” de produção fotográfica, identificando os fotógrafos, sua trajetória de 
vida, sua produção, o público dessa produção e a forma como esta era entendida pela 
sociedade.  Buscando analisar e refletir sobre as conexões e distanciamentos que podem 
ser estabelecidos entre esses dois grupos com características tão distintas, bem como o 
papel destes na constituição da fotografia paranaense. 
Palavras chaves: lambe-lambe, fotoclubistas , produção fotográfica.  
 
ABSTRACT:This article has the objective to understand the “lambe-lambe” photographer’s 
activity that happened in Curitiba, Brazil; in opposition to the experience of the 
photographers who were part of the Parana’s Photo Club, funded in 1938. Taken this last 
club by reference, we tried to look up for the photographic production from other groups, 
identifying the photographers, their life trajectory, their artistic production, their public, 
and the way they were understood by their own society. Looking for one analysis and 
reflection about the conexions and distances that could be traced between this two 
groups, with such different features, as much as their importance in the construction of 
the “paranaense” photography.  
Key words: “Lambe-lambe”, Photo Club, Photography production  
 

INTRODUÇÃO  

 A situação da fotografia no século XIX segundo COSTA & SILVA (2004) foi invulgar. 

Esta era vista como simples cópia do real e o papel e importância da intervenção humana 

em sua produção era negada. A dificuldade em entender a fotografia como arte vinha 

principalmente do fato desta ser uma técnica nova e revolucionária, bem como do fato de 

permitir o acesso a um maior número de pessoas a arte e a técnica fotográfica. Essas 

características não se enquadravam na concepção de arte vigente, de caráter fortemente 

academicista e antitécnico.  

                                                            
1 O presente trabalho é fruto do projeto de pesquisa Arte e Técnica Fotográfica: Espaço e Memória dos 
Fotógrafos Lambe-Lambe da cidade de Curitiba realizado na vigência da bolsa de iniciação cientifica no período 
2007/2008. 

2 Acadêmica da Universidade Federal do Paraná, do curso de Ciências Sociais – Licenciatura e Bacharelado. 
Bolsista de Iniciação Cientifica PIBIQ/CNPq sob orientação da Profª Drª Ana Luisa Fayet Sallas professora do 
Departamento de Ciências Sociais. Vinculada ao Centro de Cultura e Imagem da América Latina – CECIAL. 
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 Com a “massificação” da fotografia no final do século XIX , a industrialização de 

equipamentos e materiais e os avanços tecnológicos e novos métodos baratearam-se  os 

custos da produção de fotografias e possibilitou-se  o acesso a esta a um número maior de 

pessoas.  

 Modificou-se assim o uso da fotografia, o papel do fotografo e seu público. 

Inicialmente os consumidores da fotografia eram pessoas com maior poder aquisitivo, que 

podiam por exemplo, fazer os seus carte de visitis (fotos em pequeno formato) que eram 

difundidas em especial por profissionais liberais apresentando seus serviços, ainda no 

século XIX. 

 De acordo com FABRIS (1991), essa transformação da fotografia em fenômeno de 

massa alterou as concepções vigentes. “A grande fotografia e seus esquemas pictórios são 

rapidamente marginalizados diante de um novo conceito de “qualidade” 

indissociavelmente ligado a “quantidade”“. (pág.22) 

 Um exemplo da modificação drástica da pratica fotográfica é o slogan publicitário 

de lançamento da Kodak em 1888  “Você aperta o botão e nos fazemos o resto”. O que 

antes exigia conhecimentos de física e química e horas de dedicação agora é feito em um 

click. 

 Nesse contexto surge o fotoclubismo que segundo COSTA & SILVA (2004) surgiu 

como uma reação à massificação da produção fotográfica. É preciso, entretanto 

compreender que os fotoclubes eram um importante espaço de sociabilidade, não podendo 

ser entendido como uma estratégia de isolamento, mas como um novo espaço de 

socialização e sociabilidade dos fotógrafos.  

 

 

O movimento fotoclubista.  

 

Os  primeiros Fotoclubes apareceram na França e na Inglaterra ainda em meados de 

1850 , tendo surgido também nos Estados Unidos. Estes espaços reuniam  grande numero 

de fotografos amadores que expunham os resultados de suas pesquisas procurando 

aperfeiçoar-se além de  discutir as  implicações técnico – artísticas.  O fotoclubismo foi um 

fenômeno internacional que no Brasil teve seu apogeu nas décadas de 40/60, com diversas 

manifestações, como: exposições, concursos, salões, mostras internacionais. Os primeiros 
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fotoclubes surgem no início do século XX, mas é a partir dos anos 30 que passam a ter 

papel de destaque na formação e no aperfeiçoamento técnico dos fotógrafos brasileiros. 

O movimento fotoclubista caracterizou pelo seu perfil elitista e pela busca de fazer 

da fotografia uma atividade artística. Segundo COSTA & SILVA (2004) o integrante do 

fotoclube era em geral profissional liberal que em condição financeira confortável podia 

dedicar-se a fotografia nas horas vagas.  

No Paraná foi fundando em 24 de agosto de 1939 na cidade de Curitiba  o Foto 

Clube do Paraná, com a participação do Drº Elly Azambuja Germano, Helmuth Wagner, 

Nelson Nigno Smaquays, Ivan Sabatella, José Meiteni, Evandro Munhoz, Luiz Felipe de 

Andrade entre outros.  

O  fotoclubismo surgiu  no Brasil vinculado a estética pictorialista que buscava dar a 

fotografia o status de arte. Essa busca dos pictorialista por uma fotografia artística levou a 

uma imitação dos padrões da pintura do século XIX .O uso de técnicas sofisticadas de 

retoque trazidas da pintura resultaram segundo COSTA & SILVA (2004) na transformação da 

fotografia em algo novamente inacessível e elitizado. Surge, portanto uma questão: tendo 

em vista que a reação fotoclubista busca um ideal de fotografia artística e baseada em 

valores estéticos da pintura que pressupõe técnicas complexas como poderia se dar o 

acesso das camadas populares a fotografia? Alem disso, sendo o fotoclubismo um 

movimento elitista, qual o tipo de produção e visão de fotografia tinham os membros de 

outros grupos sociais?  

 Partindo do Foto Clube do Paraná e buscando conhecer os demais circuitos de 

produção fotográfica da cidade de Curitiba tive acesso a entrevistas integrantes do acervo 

da Casa da Memória de Curitiba3 do Projeto Fotógrafos Pioneiros do Paraná 4 que conta 

centenas de entrevistas de diversos fotógrafos que atuaram no estado do Paraná.  Das 65 

entrevistas coletadas 10 são de fotógrafos de fotógrafos lambe-lambe ou ambulantes. 

 

 

                                                            
3 Localizada na Rua São Francisco, nº 319 – Centro- Curitiba. As atividades do local concentram-se na 
conservação e processamento técnico de acervos históricos e artísticos, pesquisa histórica, catalogação, 
indexação e preparo físico de acervo bibliográfico e audiovisual. Possuindo ainda uma biblioteca especializada 
em história do Paraná e de Curitiba 
  
4 Lançado em 1982 pela Casa da Memória, com o apoio da Fundação Nacional da Arte, tinha o objetivo de 
identificar os profissionais que estiveram em atividade no Estado do Paraná do século XIX até 1940. O resultado 
desta pesquisa entre os quais um amplo material de entrevista a que tive acesso encontram-se no acervo da 
Casa Memória de Curitiba. 1234
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 Fotógrafos  Lambe lambe ou ambulantes ? 

Em geral utiliza-se o termo lambe-lambe para fotógrafos que realizam fotografia 

com maquinas artesanais em locais públicos. Entretanto constatou-se ao analisar que 

fotógrafos denominados “fotógrafos de jardim” ou “ambulantes”, ou seja, aquele que tem 

“lojinhas” / “banquinhas” em locais como praças e parques também se declaram lambe-

lambe. 

 Percebeu-se que estes profissionais utilizam o termo lambe-lambe para referir-se 

tanto aos fotógrafos que tem banquinhas , quanto aos fotógrafos mais antigos que não 

tinham ponto fixo para fotografar e que costumam utilizar maquinas mais simples , muitas 

vezes fabricada pelo próprio fotografo.Embora os entrevistados afirmem que a técnica 

utilizada pelos fotógrafos que usavam as maquinas de “caixote” era diferente da técnica 

por eles utilizadas muitos afirmam que continuam sendo fotógrafos lambe-lambe só que 

“mais modernos”.  

 Os fregueses dos fotógrafos lambe-lambe eram em geral pessoas humildes ou 

provenientes das cidades interioranas, incluindo ainda empregadas domésticas, 

trabalhadores sem qualificação, moradores dos subúrbios, pessoas que se encontravam na 

cidade a passeio ou em busca de trabalho; além de pessoas que precisavam e fotografias 

para documentos em geral. 

Os preços praticados por estes fotógrafos eram bem abaixo do preço dos estúdios 

fotográficos existentes na cidade, que localizavam-se principalmente na Rua XV de 

Novembro. Além disso, o fato da foto ser revelada na hora e não ultrapassar o prazo de 30 

minutos é também citado pelos fotógrafos como um diferencial que atraia o publico para 

seus serviços. Estes não viam nos estúdios concorrentes para seu trabalho, justamente em 

função do diferencial de preço e pela demora na revelação que segundo alguns fotógrafos 

ocorria nos estúdios.  

Nas entrevistas que analisei os fotógrafos são questionados pelo entrevistador se já 

realizaram fotografias na Rua XV de Novembro. Este espaço configura-se como um 

importante “pólo” de produção fotográfica na cidade, por reunir diversos estúdios 

importantes e de grande prestigio muitos deles pertencentes a fotógrafos estrangeiros. 

Neste endereço funcionou também de 1942 a 1951 a sede do Foto Clube do Paraná. E 

importante destacar também a importância deste espaço na configuração urbana de 

Curitiba. 
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Não apenas os clientes dos lambe lambe, mas o próprio fotógrafo costumava ser de 

origem popular. Em todas as entrevistas que analisei os fotógrafos afirmam ter origem 

popular, e ter na fotografia sua principal fonte de renda. Como demonstra a seguinte 

passagem, onde um fotógrafo quando questionado se gosta de fotografia responde “Gostar 

muito eu não gosto, mas eu preciso da grana. Então a gente trabalha aí” 5 Apesar de 

haverem fotógrafos que além da atividade fotográfica tinham outras profissões. Entre as 

profissões citadas pelos fotógrafos temos: mecânico, estivador, pedreiro entre outras. E 

possível observar que todas as atividades complementares exercidas pelos fotógrafos são 

profissões não qualificadas e que em geral oferecem baixa remuneração. 

 Observou-se também que entre estes fotógrafos o grau de escolaridade era baixo, e 

que  em geral estes aprenderam a fotografar com profissionais mais antigos, muito deles 

com os por eles chamados “lambe lambes antigos”. A transmissão da técnica e do saber 

fotográfico se dava também de pai para filho, sendo comum as banquinhas comandadas 

por duas gerações. 

 Em nenhuma das entrevistas analisadas os fotógrafos são questionados sobre como 

vêem seu trabalho, ou seja, se o entendem como produção artística ou não. Apenas em 

uma entrevista, quando questionado sobre como o publico em geral vê o seu trabalho o 

fotografo responde “O publico acha interessante. Muitos deles comparam nossos serviços a 

uma arte. Tem muito pouco profissional trabalhando em praça e poucos entendem do 

nosso serviço. Inclusive existe muita curiosidade acerca do nosso trabalho e nos evitamos 

de dar dica pra quem quer que seja” 6 (grifo meu). Entretanto tendo em vista os 

outros aspectos abordados pela entrevista e as respostas dadas pelos fotógrafos concluo 

que não há essa percepção. Na medida em que os fotógrafos valorizam demasiadamente os 

aspectos técnicos da fotografia e parecem não considerar seu papel enquanto mediadores 

da produção fotográfica ou na fotografia como um meio de expressão artística.  

 Isso se deve também ao tipo de fotografia que realizavam, ou seja, fotografias para 

documentos como identidade, matriculas entre outros. Pode-se dizer que esse tipo de 

fotografia tinha um caráter muito padronizado e prático.  Além do período de trabalho, 

nenhum dos fotógrafos comentou que fotografava no seu tempo livre, o que me leva a 

concluir que a fotografia tinha um fim de sustento não sendo explorada em seu aspecto 

artístico. 

                                                            
5 Trecho de entrevista concedida por Gilmar Gomes de Oliveira em 27/09/1976 ao Projeto Fotógrafos Pioneiros 
do Paraná, transcrita em 29/11/2006 por Raquel Maria de Oliveira. Integrante do Acervo da Casa da Memória 
6 Trecho de entrevista concedida por Hamilton de Oliveira ao Projeto Fotógrafos Pioneiros do Paraná, transcrita 
em 27/11/2006 por Raquel Maria de Oliveira. Integrante do Acervo da Casa da Memória. 
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Perfil social e produção fotográfica  

A atividade dos fotógrafos lambe-lambe ganha importância e relevância na medida 

em que muitas vezes o seu ofício era o único meio que permitia o acesso para a população 

de menor poder aquisitivo, que precisava de fotos para fins práticos como tirar 

documentos, para registrar a passagem pela cidade, para levar informação aos parentes e 

às pessoas queridas através de um retrato. Ou ainda para realizar o sonho de se 

contemplar na imagem.  

Por sua vez  o integrante de foto clube era segundo COSTA & SILVA (2004) em geral 

profissional liberal que em condição financeira confortável podia dedicar-se a fotografia 

nas horas vagas. Sendo o Foto-Clube mais do que um espaço de sociabilidade , bem como 

um espaço de formação de fotógrafos no estado do Paraná. Tendo saído deste local 

fotógrafos que atuaram em grande jornais e junto a órgãos públicos na documentação e 

registro de  comemorações cívicas , visitas de autoridades e execuções de obras, não só na 

capital como no interior do estado. 

A partir das diferenciações entre os fotógrafos lambe-lambe e fotoclubistas e  

interessantes considerar como estes perfis irão influencia na “posição” destes no campo 

fotográfico. Utilizo para esta discussão o conceito de campo de  Pierre Bourdieu, segundo o 

qual o campo representa um espaço simbólico, no qual lutas dos agentes determinam, 

validam, legitimam representações. Nele se estabelece uma classificação dos signos, do 

que é adequado, do que pertence ou não a um código de valores. No campo da arte, a luta 

simbólica determina o que é erudito, ou o que pertence à indústria cultural. 

Nesse sentido podemos dizer que a fotografia realizada pelo fotografo de lambe 

lambe ocupa um lugar subalterno na hierarquia do campo fotográfico da cidade de 

Curitiba. Fato que se deve fundamentalmente ao perfil dos fotógrafos e ao publico alvo de 

sua produção. 

Ao se pensar a produção dos integrantes do Foto Clube do Paraná, percebe que 

estes em função mesmo de sua posição social, bem como do fato de terem na fotografia 

aspirações artística possuem uma maior legitimidade e reconhecimento de sua produção. 

Se voltarmos ao fato de o Foto Clube ter sido um importante espaço de formação de 

fotógrafos que atuaram junto a grande veículos de informação e órgãos oficiais, isso nos 

coloca uma nova questão: os efeitos da perspectiva social na produção  fotográfica. 
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De acordo com YOUNG ( 2000)7 o conceito de “perspectiva social” reflete o fato de 

que “pessoas posicionadas diferentemente [na sociedade] possuem experiências, historia e 

conhecimento social diferente derivados desta posição”. Partindo deste principio homens, 

brancos, de classe média e alta, profissionais liberais, que buscavam na fotografia uma 

forma de expressão  artística terão uma maneira de ver e “representar o mundo” diferente 

dos fotógrafos de lambe-lambe. 

A maior legitimidade e valorização do trabalho dos fotógrafos integrantes e  

formados no Foto Clube  do Paraná , representa em certa medida uma redução nas 

possibilidade de valorização de outras perspectiva sociais. 

Conclusões  

Além dos aspectos técnicos, ou seja, um fazer fotográfico rudimentar se comparado 

a dos grandes estúdios já existentes na época, o principal fator para auto identificação dos 

fotógrafos de lambe-lambe é o publico de sua produção, ou seja, o perfil dos clientes que 

atendem. Estes fotógrafos além de serem pertencentes às camadas populares se 

reconhecem como fotógrafos desta camada.  

Os fotógrafos de Foto Clube por sua vez, tinham tanto por suas aspirações 

artísticas, quanto por sua origem social, nas camadas privilegiadas seu maior publico. 

Sendo fundamental na relação produção fotográfica e recepção desta, os concursos, salões 

e bienais de fotografia promovidos pelos fotoclubes em todo o Brasil. A diferença de perfil, 

de origem social, de percepção da própria atividade e no status do objeto fotografado 

afeta diretamente o status do fotógrafo e de sua produção. Este status diferenciado pode 

se dar não só entre grupos, mas também no contexto intra-grupos, o que no caso dos 

integrantes de Foto Clube pode ser mais evidente em função do clima de 

“competitividade” que os freqüentes concursos instauravam.  

Embora com atividades e especialidades distintas, tanto lambe-lambe quanto 

fotoclubistas eram socialmente reconhecidos como fotógrafos. Fato que se deve 

certamente a dificuldades de definir-se de maneira estrita a profissão. 

E importante destaca que considero fundamental perceber a escassez de material 

sobre os fotógrafos ambulantes como sintomática de um papel menor muitas vezes 

atribuídos a esses profissionais ao contar-se a historia não só da fotografia no estado do 

Paraná com em todo Brasil e seu papel subalterno no campo fotográfico. Não desprezo 

                                                            
7 Apud    DALCASTAGNÈ, R. . Entre silêncios e estereótipos: relações raciais na literatura brasileira 
contemporânea. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, v. 31, p. 89. 
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aqui o fato de as próprias características do trabalho, ou seja, o caráter ambulante, às 

vezes irregular e sem qualquer registro junto a órgãos de fiscalização e do trabalho, 

dificultar o trabalho de pesquisadores que procurem contar a historia desses profissionais. 

Entretanto, a despeito da pequena quantidade de material sobre o tema não se pode 

minimizar o papel destes profissionais na historia não só da fotografia como na própria 

história de nosso país. Tendo em vista que as maquinas dos lambe-lambe, registraram 

parte da vidas, do cotidiano das cidades e dos moradores de diversas cidades brasileiras 

podendo ser  esta uma  importante fonte histórica e documental. 
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