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RESUMO 
 

Este artigo pretende iniciar uma pesquisa sobre a representação da Sociedade de Juiz de 
Fora a partir de curtas-metragens produzidos na cidade. Como primeira análise foram 
escolhidos três filmes: “Calçadão – Onde tudo acontece” (Franco Groia, 1999), 
“Fantasmas da cidade”(Rogério Terra, 2000) e “Cemitério da Memória” (Marcos 
Pimentel, 2003). Além dessa análise, um panorama geral da história da cidade 
relacionada com o cinema também foi fundamental para as conclusões que esperava. 
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1. Pioneirismo em Juiz de Fora: da indústria ao cinema 

 

O pioneirismo sempre esteve presente no município de Juiz de Fora. Desde sua 

participação no ciclo do ouro de Minas Gerais, sendo ponto de parada dos tropeiros que 

se dirigiam ao Rio de Janeiro, até a construção da primeira hidroelétrica da América do 

Sul. Idealizada e desenvolvida por Bernardo Mascarenhas, foi a construção chave para 

que a cidade interiorana recebesse o título de Manchester Mineira. 

Na mudança do século XIX para o século XX, Juiz de Fora vivenciou o grande ápice de 

sua indústria, tornando-se o maior centro urbano industrial de Minas Gerais e um dos 

municípios mais prósperos do país. A proximidade com o Rio de Janeiro, grande pólo 

financeiro da época, fez com que a cidade pudesse participar da exploração comercial  
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do café. A construção da estrada união-indústria, por iniciativa de Mariano Procópio 

financeiro da época, fez com que a cidade pudesse participar da exploração comercial 

do café. A construção da estrada união-indústria, por iniciativa de Mariano Procópio 

Ferreira Lage, que objetivava encurtar a viagem entre a corte (Rio de Janeiro) e a cidade 

mineira, facilitou o transporte cafeeiro da época. 

Segundo Barros (2008), a usina hidroelétrica de Marmelos fez com que a cidade 

expandisse seus projetos de avanço. Além da exploração do café, a instalação da usina 

fez com que muitas indústrias viessem para Juiz de Fora, com o objetivo de utilizar os 

recursos da energia elétrica. Registra-se a instalação de 160 novas indústrias em Juiz de 

Fora nos 16 anos após a instalação da usina. 

Na segunda década do século XX, o excesso de produção fez com que a cultura 

do café se desgastasse. Juiz de Fora, que já contava com as atividades industriais, não 

foi abalada com esse declínio, mantendo o dinamismo da cidade. 

Sempre com seu espírito pioneiro, Juiz de Fora era culturalmente reconhecida 

como um criadouro de intelectuais e jornais de cunho político-extremista: 

 

mais européia que colonial Juiz de Fora, cidade do século XIX, em estreita 

vinculação com o dinamismo do Rio de Janeiro, não participou da cultura 

colonial mineira. Seu desenvolvimento industrial, pautado pela modernização 

capitalista, trouxe para a cidade, além de apitos das fábricas e da luz elétrica, 

o desejo de civilizar-se nos moldes dos centros europeus. (RIBEIRO, 

1994, p.5). 

 

A vanguarda inserida pelo modelo europeu fez da cidade um grande centro 

cultural para a discussão de idéias e debates intelectuais. Com a existência de católicos, 

protestantes, liberais e maçons convivendo em um mesmo grupo de aprendizado e 

interesse, a divergência de opiniões existia. Entretanto, em Juiz de Fora, acontecia de 

maneira mais amena, havendo conflitos de ideais, mas sempre abertos a novas 

concepções e debates. 

Ainda no século XIX, em 1897, ocorre a primeira exibição cinematográfica de 

Juiz de Fora, com a apresentação do Cinematographo Lumière, pela Cia. de Variedades 

do português Germano Alves. Segundo arquivos históricos da cidade, até a década de 

1920, havia apenas o Politheama, uma espécie de tenda circense sem muitos recursos 
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que abrigava espetáculos de teatro, balé, ópera e algumas exibições de companhias de 

cinema.  

Em 1930, famílias abastadas da cidade, insatisfeitas com a precariedade do 

Politheama, resolveram construir um espaço que atendesse as ambições culturais da 

época, o Cine-Theatro Central. Logo que inaugurado, o ambiente se tornou sucesso para 

a noite juizforana, o que possibilitou a inauguração de mais catorze salas de cinema na 

cidade, fazendo da exibição de películas grandes acontecimentos em Juiz de Fora.  

A variedade de indivíduos encontradas no cinema naquela época era incomum, 

se comparada a de outras cidades. O público era bem eclético, em idade, sexo, classes 

sociais, nível de escolaridade, o que fez com que as salas de cinema se especializassem 

em gêneros de filme. Martha Sirimararco (2005) destaca, dentre essas diferenciações, a 

sala de exibição para os trabalhadores: o Cine-Theatro Popular, idealizado por João 

Carriço. A proposta era exibir cinejornais, documentários e filmes a preços populares, 

direcionados a pessoas que não podiam gastar muito com entretenimento. (MEDEIROS, 

2008, p. 40).  

O pioneirismo de João Carriço em produzir cinejornais e documentários e exibir 

muito mais do que o cinema americano, incluindo obras russas e européias, fez de Juiz 

de Fora uma cidade interessada no cinema, que gosta de produzir e discutir audiovisual.  

Com a ascensão de Getúlio Vargas no poder, as elites de São Paulo e Minas 

Gerais, até então detentoras do poder, se enfraqueceram na gestão federal de governo. 

Em busca de influência, as classes políticas mineiras, tiveram que se modificar, 

reduzindo o poder dos coronéis. Essa mudança concentrou o poder na região de Belo 

Horizonte (indústria siderúrgica), deixando de lado o interior do estado. 

A produção audiovisual em Juiz de Fora sempre foi intensa. Desde João Carriço 

até hoje, o cinema está inserido na identidade da cidade. O festival Primeiro Plano, 

criado em 2002, é outra inovação. 

Na década de 1990, a produção cinematográfica explode com a criação de várias 

produtoras. E com estudantes que começam a produzir audiovisual como forma de 

expressão. Entretanto, a exibição dessas produções era precária e pouco divulgada no 

meio social de Juiz de Fora. Eram feitas pequenas mostras ou exposições que não 

possibilitavam uma interação com o público e uma divulgação no circuito 

cinematográfico nacional. 
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O Festival Primeiro Plano é caracterizado por ser o único do Brasil destinado à 

produção estreante. Os participantes podem inscrever filmes de todos os formatos e 

concorrem a prêmios de incentivo à produção cinematográfica. 

 

2. A representação social nos curtas-metragens  

      Na elaboração da construção de um perfil da cidade de Juiz de Fora através dos 

curtas-metragens escolhi, para uma primeira análise audiovisual, três produções: 

Calçadão – onde tudo acontece, de Franco Groia; Cemitério da Memória, de Marcos 

Pimentel; e  Fantasmas da cidade, de Rogério Terra Júnior. 

      Este projeto piloto busca apenas uma análise inicial da sociedade inserida no 

audiovisual da cidade e pretende, em uma continuação aprofundada, exibir esses filmes 

escolhidos para uma parcela representativa da sociedade e criar, através de grupos de 

estudo, uma opinião popular acerca de sua representatividade na produção audiovisual 

em Juiz de Fora.  

 

2.1. Calçadão – Onde tudo acontece 

       O filme Calçadão – onde tudo acontece foi produzido em 1999, como um 

projeto pioneiro de Franco Groia: 

 

Quando eu fiz o Calçadão em 1999, vi o tanto que era difícil produzir um 

primeiro filme, uma das primeiras vocações, vamos dizer como perfil de 

evento que nós pensamos para Juiz de Fora era essa pergunta: apostar nos 

novos talentos, como todo cineasta que tá começando faz. (GROIA, 2010. 

Apud, RIBEIRO, 2010, p. 6). 

 

       O filme de 18 minutos mostra, em plano sequência, o personagem Juvenal 

(Thadeu Santos) em uma caminhada desde a parte baixa da Rua Halfeld até a esquina 

com a Avenida Barão do Rio Branco.  

De início o personagem sai de um hotel arrumando as roupas que veste e sobe 

em direção ao calçadão. Com um andar empinado, Juvenal segue andando por entre os 

carros e é quase atropelado por um deles. Atravessa a Avenida Presidente Getúlio 

Vargas sem esperar a vez dos pedestres, o que resulta em outro quase-acidente por falta 

de paciência do personagem. Até essa parte do filme não há diálogos, apenas trilha 

sonoras e incidentais. 
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Quando Juvenal chega ao calçadão é abordado por um policial que o repreende 

pela sua falta de atenção. O personagem tenta contornar a situação pedindo desculpas. 

Alguns curiosos param para entender o que está acontecendo. Situação típica de se ver 

no calçadão de Juiz de Fora; ao menor sinal de discussão, a população se aglomera para 

entender o que se passa. Essa curiosidade típica do juizforano é expressa nessa cena e 

em mais uma, que falaremos a seguir. 

Juvenal consegue contornar o policial e segue andando pelo calçadão e encontra 

inesperadamente com seu velho amigo Silva (Marcelo Jardim). De início, Silva parece 

um pouco incomodado com o encontro. A conversa vai se fluindo e Silva começa a 

ostentar seus possíveis cargos trabalhistas conquistados em Brasília. 

Silva (pelo o que o filme pode mostrar) reside em Brasília e conquistou algumas 

posses e poderes com seu trabalho. Com arrogância, Silva desdenha de Juiz de Fora, 

fala que a cidade está presa no passado, que não há fundamento em comércio de rua, 

como existe na cidade, e que o futuro está nos shopping centers. Outra situação típica de 

ex-moradores da cidade: para eles, a cidade não evoluiu, estará sempre enraizada com o 

estereótipo de cidade do interior de Minas Gerias.  

Juvenal se coloca na defensiva, fala que as galerias e o comércio a céu aberto de 

Juiz de Fora são sua marca registrada, que não há shopping que possa acabar com a 

tradição do calçadão. 

A formação da identidade como descreve Hall (1999) é construída a partir da 

interação entre o eu e a sociedade. Ou seja, a interferência do exterior é fundamental 

para a formação de opiniões e tomadas de decisões: 

 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 

modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens 

culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no 

passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. 

Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, 

abalando a idéia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta 

perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de 

deslocamento ou descentração do sujeito. (HALL, 1999, p. 10).  

 

A ostentação de Silva, residindo em Brasília e com um emprego melhor explicita 

a construção da identidade através da sociedade em que vive o sujeito. Entretanto, 
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alguns hábitos não foram perdidos pelo personagem, que chama o amigo Juvenal para 

tomar café na lanchonete.  

A conversa segue, com assuntos de namoradas, mulheres, sexo e os personagens 

continuam subindo o calçadão, um tentando contar vantagem sobre o outro, em direção 

ao Parque Halfeld. Um pouco antes da esquina com a Avenida Rio Branco um tumulto é 

avistado por Juvenal e Silva. Eles resolvem entender o que está acontecendo e se 

aproximam da aglomeração popular. É o momento clímax do filme, os personagens 

encontram uma prostituta, Irene da Zona (Daniela Guimarães), que os acusa de não ter 

pagado o programa. Se um tinha uma mulher melhor que a do outro, é o momento da 

queda das máscaras, pois todos tinham a mesma mulher. 

Irene grita sem parar, colocando Juvenal e Silva em uma situação embaraçosa. 

Surge o Dr. Wencleslaw (Henrique Simões), criminalista respeitado na cidade, que 

tentaria resolver a situação e acaba sendo surpreendido pela mulher que o acolhe. O 

policial chega e descobrimos que ele também mantinha relações com Irene. 

No fim, todos tinham seus segredos. Desde o policial que passava lições ao civil, 

passando pelo criminalista, até então figura inabalável, que decepciona a todos, até ao 

simples trabalhador, como Juvenal, que vive de pequenos trabalhos, mas gosta de 

ostentar o que não tem e se divertir. De Juiz de Fora ou não, a sociedade sempre tem o 

que esconder.  

 

2.2. Fantasmas da cidade 

O curta-metragem Fantasmas da Cidade, dirigido por Rogério Terra Júnior em 

2000, mostra a história arquitetônica da cidade de Juiz de Fora através de uma 

metalinguagem. 

O filme não possui diálogos, apenas trilha incidental. De início, são mostradas 

imagens de figuras já falecidas, Alfredo José de Almeida e Silva (José Eduardo Arcuri) 

e Lídia Alves Sereno (Michele Dominiciano). Essas figuras viveram em épocas 

diferentes, não se encontraram em vida. 

O personagem não nomeado (Samir Hauaji) sai com uma câmera para gravar 

imagens de construções da cidade. As imagens que o personagem produz são mostradas 

em preto e branco, sempre em movimento, que produz uma confusão na construção da 

identidade dos objetos gravados: 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – São Paulo - SP – 12 a 14 de maio de 2011 

 7

Nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos são 

valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição 

é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo em qualquer atividade 

ou experiência particular na continuidade do passado, presente e futuro, os 

quais, por sua vez, são estruturados por práticas sociais recorrentes. 

(GIDDENS. Apud Hall, 1999, p. 13) 

 

 O personagem continua gravando suas imagens e em uma delas vê um homem 

com vestes antigas. O homem não está presente no espaço físico que as imagens estão 

sendo feitas, apenas pelas lentes da câmera do personagem é possível ver o indivíduo. 

No começo o personagem se assusta depois se mostra intrigado e resolve entrar em uma 

casa onde parece estar a resolução para aquele mistério. 

A metalinguagem se faz presente quando o personagem utiliza sua câmera para 

gravar os acontecimentos da casa, uma vez que as imagens produzidas pela câmera 

mostram mais do que os olhos do personagem podem ver. Ao mesmo tempo em que o 

personagem quer descobrir o que há naquela casa, os espectadores também se mostram 

apreensivos e ansiosos com o mistério.  

A imagem nos leva para dentro casa, pára em alguns momentos, principalmente 

em monumentos e construções de interior. Na sacada da casa, vemos uma mulher, nova, 

com roupas comuns. As imagens retrocedem até o ponto onde começaram a entrada da 

casa. O personagem que grava as imagens aparece, como se não tivesse saído do lugar. 

Como se tudo não passasse de um sonho, ou uma visão. 

O personagem continua a gravar suas imagens, até que vê a mulher da sacada 

novamente. Ele começa a acompanhá-la e entra no momento de maior introspecção do 

filme, no qual a sociedade passa ao fundo: pessoas caminhando, moradores de rua, 

carros, ônibus são mostrados em uma espécie de fusão/sobreposição com o rosto da 

mulher. Até chegar a linha do trem, em que o personagem para de gravar, olha para a 

ferrovia e vê, de fato, a mulher, só que agora morta, depois de ter pulado de um viaduto.  

“Os fantasmas são a matéria afetiva incorporada pela memória histórica da 

cidade, existindo em seus lugares abandonados, onde estão os restos de humanidade”. 

Essa é a frase que inicia o filme. Com todo esse mistério e suspense que ronda sua 

narrativa fílmica, o objetivo de mostrar a arquitetura de Juiz de Fora do início ao fim do 

século XX foi alcançado. Desde as construções tombadas pelo patrimônio histórico, 

como o Museu Mariano Procópio e o prédio da Câmara de Vereadores, passando pela 

linha do trem e chegando ao viaduto, construção do fim do século XX. 
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2.3. Cemitério da Memória   

Com o subtítulo “fragmentos da vida cotidiana”, o documentário de Marcos 

Pimentel, realizado em 2003, é feito com imagens caseiras e áudio de arquivo sobre a 

vida cotidiana no século XX.  

A modificação da sociedade pode ser percebida cronologicamente; o filme é 

dividido como uma semana, de sábado a sexta-feira. Cada dia dessa semana representa 

uma década: de 1930 a 1980, mais a sexta-feira, chamada de ‘hoje’. 

A diferenciação que pode ser percebida na identidade social através das décadas 

fica evidente nas roupas utilizadas em cada época, os hábitos e os pudores: 

 

Tentar mapear a história da noção de sujeito moderno é um exercício 

extremamente difícil. A idéia de que as identidades eram plenamente 

unificadas e coerentes e que agora se tornaram totalmente deslocadas é uma 

forma altamente simplista de contar a estória do sujeito moderno. (HALL, 

1999, ´p. 15). 

 

A demarcação das décadas não é feita somente pelo artifício temporal. As trilhas 

que acompanham as épocas pontuam a sociedade exibida. Além de músicas e trilhas 

incidentais, algumas propagandas radiofônicas são utilizadas, como a do creme Rugol, 

famoso na época por deixar a pele das mulheres mais vistosas. A propaganda é coberta 

com imagens de 1950, com mulheres jovens, adultas e idosas. Todas em momentos de 

descontração. 

“Porque escrever memórias é um ajuste de contas do eu com o eu” (NAVA, 

Pedro. Apud Pimentel). Esse trecho que abre o documentário explicita a intenção do 

diretor de registrar memórias reais, sem cenário ou encenação. Cemitério da Memória, 

de fato, resgata um pedaço da história do século XX. A comemoração de aniversários 

que realmente aconteceram, crianças que brincam de verdade, viagens que ficaram na 

memória. Enfim, a veracidade das imagens é o que proporciona ao filme o aspecto de 

realidade, aproximação do sujeito espectador com a película. 

As imagens de crianças se divertindo com piscinas, baldes, brinquedos nos 

fazem novamente crer na inocência infantil. Essa ingenuidade mesclada com narrativas 

ambíguas, como associar as crianças às belas mulheres, traz graciosidade ao 

documentário.  
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A imagem do eu como inteiro e unificado é algo que a criança aprende 

apenas gradualmente, parcialmente, e com grande dificuldade. Ela não se 

desenvolve naturalmente a partir do interior do núcleo do ser da criança, mas 

é formada em relação com os outros; especialmente nas complexas 

negociações psíquicas inconscientes, na primeira infância, entre a criança e as 

poderosas fantasias que ela tem de suas figuras paternas e maternas. (HALL, 

1999, p. 14). 

 

O processo de construção da identidade através das décadas mostrado no 

documentário mostra que o sujeito completo não existe. A formação do eu na sociedade 

está em constante movimento, sempre inacabada. 

 

3. Considerações finais e desdobramentos futuros 

A partir dessa primeira análise que objetivou o melhor entendimento 

histórico/cinematográfico de Juiz de Fora, a criação de festivais devido à intensa 

produção audiovisual na cidade e a representação da sociedade em curtas-metragens, 

posso ser capaz de concluir como a população juizforana se aproximou do audiovisual, 

podendo ser representada como ela mesma. 

A própria história da cidade explicita sua capacidade de produzir filmes de 

qualidade. O pioneirismo em exibição, que fugia das películas tradicionais americanas, 

buscando alternativas como os filmes franceses, e produção de cinema, como a Carriço 

Film, explicam o apreço da sociedade do município pela produção audiovisual. 

Como primeira análise, a escolha de três curtas-metragens, um documentário e 

dois ficcionais, foi proposital na medida em que gostaria de traçar um panorama geral 

do meu objetivo. Com propostas diferentes, cada filme passa uma mensagem diferente, 

mas mostra uma mesma verdade social, apenas em momentos distintos. 

Objetivo futuramente a análise de novos curtas-metragens produzidos em Juiz de 

Fora. A diferenciação do gênero também será uma realidade; um filme produzido no 

ano de 2010, em animação, sobre a Mata do Krambeck, é o próximo material que irei 

analisar. Pretendo promover grupos de análise e discussão, com uma parcela 

representativa da sociedade juizforana, a partir da exibição dos curtas e o recolhimento 

dessas análises feitas por cada indivíduo. 
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