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Os primórdios
Segundo o jornalista José Luiz de Souza, numa monografia de 1989 encontrada no Museu Frei Galvão, o termo “photógrafhu” foi empregado pela primeira vez no Brasil em 1834.
A monografia narra ainda que a introdução da fotografia ocorre em razão do crescimento econômico gerado pela
expansão da lavoura cafeeira. Isso, aliado ao fato da implantação de estradas de ferro, propicia o desenvolvimento dos
centros urbanos.
Era no Vale do Paraíba, em meados do século XIX,
que vinha a maior quantidade de café, concentrando grande
parte da riqueza brasileira.
Nas cidades do interior os fotógrafos se caracterizavam por sua mobilidade à procura de mercado.
Luiz Robin e Valentin Favreau foram os primeiros que
em 1868, vindos de Paris, transferiram seus ateliês para Guaratinguetá. Nos versos de suas fotografias havia um carimbo
com letras escritas em francês: Robin & Favreau, specialité de
reproductions artistiques & industrielles peintres photographes.
Pouco abaixo deste carimbo encontrava-se ainda gravado Apparecida ou Guaratinguetá, numa alusão aos estabelecimentos nas duas cidades, um à Rua Tamandaré e outro
no Largo da Capella d’Apparecida.
Em 1869 eles tiveram permissão do vigário para retratar a imagem de Aparecida, confirmado também no Jornal Correio Paulistano de janeiro de 1884, dizendo que “Mrs. Robin e
Favreau são photógraphos a tirar vistas da capella e os citados
verdadeiros retratos de Nossa Senhora d’Apparecida”.
O aumento das romarias em Aparecida e a inauguração da estrada de ferro levam outros fotógrafos para a região,
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Retratistas Nedi, Brotinho e Panelão

como os fotógrafos Jerônimo Bessa, Ernesto Félix e Domingos
Bello, todos com atelier em Aparecida no final do século XIX.
Domingos Bello terá como seu sucessor o fotógrafo
Benedicto Costa que inicialmente tinha seu atelier fotográfico
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junto ao ponto final do bonde, atrás da Igreja Velha, transferindo-se depois para a Rua da Calçada em 1911.
O Jornal Folha de Apparecida de janeiro de 1905 traz
um anúncio sobre o “atelier artístico e photográphico” de Augusto Monteiro em Aparecida, que contava ainda com a colaboração do “hábil pintor” João Barbosa Rodrigues.
Estabelecido em Aparecida por volta de 1902 na Rua
Major Martiniano o fotógrafo Emygdio Moreira também anuncia seus trabalhos em jornais da época, assim como o fotógrafo Augusto Soucasaux, com atelier no Largo da Capela.
Com o passar dos anos inúmeros profissionais da fotografia foram capazes de “brecar” o tempo por alguns instantes e fizeram das formas humanas o elo entre a arte e
a devoção, praticando anonimamente no largo da Capella
d’Apparecida o processo de eternizar momentos, criando
novos sentidos no ofício e recriando aqueles instantes para
além “dali” –– para a posteridade.

Os retratistas João Boi, Toninho Minaier e Antonio Euzébio
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Os Lambe-lambes de Aparecida
Em 1900 a fotografia já havia avançado bastante.
Para seu trabalho, os fotógrafos contavam com um
material relativamente bom e já tinham conseguido sensibilizar placas de vidro. Também já existiam filmes de rolo para
as primeiras máquinas Brownie. Caixas com uma objetiva
“menisco”, com foco fixo.
Nesse tempo já existiam os ateliês fotográficos pela
cidade que trabalhavam com máquinas cujo formato do negativo variava de 13x18 a 24x30. Foi nessa época que começou a ser usada a máquina que deu origem ao chamado
fotógrafo Lambe-lambe.
O caráter religioso de Aparecida precisava de um tipo
de fotografia que funcionasse na praça, mas que também fosse rápido. Adotou-se então um material diferente.
Esse material consistia em placas de metal sensibilizadas com composto de prata, sensível à luz e que produziam imagem positiva. Eram chamados Ferrótipos.
Os romeiros que aportavam em Aparecida com suas
promessas queriam cumpri-las e logo em seguida voltar às
suas cidades. Por essa razão os fotógrafos optaram por um
tipo de máquina que funcionava com placas de vidro sensibilizadas, sendo que a revelação das mesmas se processava
depois de expô-las à luz, bastando para tanto umedecê-las
com água comum.
A máquina era muito simples. Tinha um formato de caixa, possuía um tripé e uma objetiva de luminosidade muito
reduzida.
Com este equipamento era feita a operação fotográfica e em seguida a chapa era revelada.
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O fotógrafo Careca e sua máquina lambe-lambe em 1992

Tudo pronto, o freguês tinha em mãos a fotografia.
Vale lembrar que naquela época não se usava em Aparecida a
fotografia impressa em papel. A própria chapa era a fotografia.
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Isso quer dizer que se uma romaria de dez pessoas
tirasse foto juntamente e cada uma dessas pessoas quisesse
uma fotografia, o retratista tinha que acionar dez vezes a
objetiva de sua máquina e revelar dez chapas. Muitas dessas
chapas de vidro quebravam no caminho de volta. Pensa-se
que muitas poses se perderam assim pelo tempo.
Os fotógrafos passaram a aproveitar a mesma chapa
de vidro para se fazer portas retratos de madeira e estojos, fazendo com que a fotografia aumentasse sua comercialização.
Para que o romeiro pudesse registrar condignamente
sua visita a Aparecida era necessária tirar uma fotografia em
frente à Basílica.

Retratistas reunidos na “Missa dos Fotógrafos” realizada na igreja velha
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O fotógrafo batia a chapa e era sempre acossado pelo
romeiro que tinha pressa do retrato. Por isso, ao invés de
procurar um balde para umedecer a chapa, ele a passava
na língua, fazendo com que a revelação se processasse com
maior rapidez. Por conta deste gesto surgiu em Aparecida o
fotógrafo “Lambe-lambe”.
Esse processo fotográfico funcionou em Aparecida até
1915. Daí em diante vieram as máquinas tripé que foram
trazidas por um italiano de São Paulo de nome Bernardi, que
funcionaram até 2006.
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