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Juiz de Fora: a cidade e suas histórias
A publicação Juiz de Fora: a Cidade e Suas Histó-
rias reúne as lembranças contadas pelos morado-
res nas entrevistas feitas pelas crianças e por seus
professores durante a construção da memória
coletiva  do lugar. 

O Programa Memória Local na Escola tem como
objetivo valorizar a história de vida das pessoas da
comunidade. Desde 2005, a partir do projeto
piloto em São Miguel, em parceria com o Grupo
Votorantim e com o apoio do Instituto Votorantim
e dos Comitês Locais Votorantim de Itapeva (SP),
do bairro de São Miguel (SP) e de Juiz de Fora
(MG), o programa tem registrado as histórias des-
sas comunidades em parceria com escolas públi-
cas e organizações sociais.

Durante dois anos de trabalho, foram realizados,
em cada cidade, encontros mensais com alunos
de escolas de ensino fundamental, de 1ª a 4ª
séries, e com participantes dos núcleos socioedu-
cativos. Eles entrevistaram 148 moradores, regis-
traram e socializaram suas histórias, com dese-
nhos, fotos e textos coletivos inseridos no Portal
Museu da Pessoa.

A partir da metodologia da memória oral, o Insti-
tuto Avisa Lá e o Museu da Pessoa formaram 77
coordenadores pedagógicos e 235 professores de
81 escolas municipais (rurais e urbanas) e de 11
núcleos socioeducativos para trabalharem com
seus 4.980 alunos e, juntos, socializarem o que

aprenderam sobre a comunidade da qual
fazem parte. Sobretudo a participação dos 15
técnicos das secretarias envolvidas foi funda-
mental na contribuição para a política pública
de suas cidades e para o estreitamento das
relações com seus educadores. 

A cada relato são revelados diferentes mo-
mentos históricos da cidade e lugares que se
tornam familiares para quem lê e ouve as his-
tórias coletadas.

Onde nascemos, as cidades em que vivemos
e as cidades que nos acolhem são espaços
que se transformam com o tempo e se recons-
troem em nossas memórias.  

Nesta segunda publicação do Memória Local
na Escola Votorantim, a cidade de Juiz de Fora
se revela nas palavras de seus moradores, dos
educadores, dos alunos e dos memorialistas
juiz-foranos Pedro Nava e Murilo Mendes.

Parcerias como esta com o Grupo Votorantim
e as Secretarias de Educação e de Assistência
Social possibilitam ações que contribuem para
a educação, a cultura e o fortalecimento da
cidadania dos moradores das comunidades
onde atuam. 

Agradecemos aos moradores de Juiz de Fora,
que compartilharam suas histórias de vida
com as crianças, aos educadores envolvidos
nessa trajetória e a todos os alunos que ilustra-
ram, com seus lindos desenhos, a história da
cidade de Juiz de Fora.

Os núcleos socioeducativos são espaços destinados a jovens
de 6 a 14 anos no município de São Paulo, que oferecem ati-
vidades esportivas, de recreação, lazer e cultura. São manti-
dos pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social,
em convênio com diferentes entidades sociais.

Migrações internacionais: desafios para o século
XXI / Odair da  Cruz Paiva, organizador. - São
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Escrevo sobre a Rua Halfeld sem situá-la no espaço,
ocupando-me somente com as pessoas que a per-
correm. Nada a fazer: assim sou eu, ponho sempre
em primeiro plano o homem e a mulher.Direi,entre-
tanto, que a Rua Halfeld é uma reta muito com-
prida, começando às margens do Paraibuna e ter-
minando além da Academia de Comércio. Nos
dois lados, levantam-se casas, sobressaindo, pelo
menos no meu tempo de menino, a Livraria Editora
Dias Cardoso, uma das minhas delícias de então; e
a Casa da América, sortida com uma infinidade de
objetos e instrumentos de toda espécie; delícia e
terror, pois entre eles torqueses, serrotes, martelos,
tenazes, tesouras, alicates.

Murilo Mendes

Eu sou um pobre homem do Caminho Novo das
Minas dos Matos Gerais. Se não exatamente da
picada de Garcia Rodrigues,ao menos da variante
aberta pelo velho Halfeld e que, na sua travessia
pelo arraial do Paraibuna, tomou o nome da Rua
Principal e ficou sendo depois a Rua Direita da
Cidade do Juiz de Fora. Nasci nessa rua, em frente
à Mecânica, no sobrado onde reinava minha avó
materna. E nas duas direções apontadas por essa
que é hoje a Avenida Rio Branco hesitou a minha
vida. A direção de Milheiros e Mariano Procópio. A
da Rua Espírito Santo e do Alto dos Passos.

Pedro Nava

Juiz de Fora: a cidade
e suas histórias
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mais velhos nos mostra cada pedaço da
cidade sob a ótica e segundo os senti-
mentos de alguns desses moradores, a
partir das histórias vividas em cada
espaço da cidade, agora reescritas pelas
crianças, em texto coletivo produzido
pelo grupo de alunos.

Histórias dos educadores,
de Pedro Nava e de Murilo
Mendes: outras memórias
Acompanhando as lembranças dos
entrevistados pelas crianças, alguns edu-
cadores participantes do projeto também
relataram suas histórias de vida, esco-
lhendo trechos que consideraram mar-
cantes, vividos na cidade. E, ainda,
acompanhando as histórias dos entrevis-
tados e dos educadores, as palavras escri-
tas por Pedro Nava e Murilo Mendes, escri-
tores que também se debruçaram sobre
suas lembranças da cidade de Juiz de

Fora  – para os dois autores, uma cidade
permeada de infância. Murilo Mendes
nasceu em Juiz de Fora, no dia 13 de maio
de 1901, e faleceu em Lisboa, no dia 13
de agosto de 1975, depois de ter morado
por 18 anos em Roma. Pedro Nava, seu
contemporâneo, nasceu no dia 5 de
junho de 1903, faleceu no Rio de Janeiro,
no dia 13 de maio de 1984, e é conside-
rado por muitos o maior memorialista bra-
sileiro. As obras de Murilo Mendes e Pedro
Nava aqui citadas: A Idade do Serrote, do
primeiro autor, e os dois primeiros volumes
de uma série de livros autobiográficos de
Pedro Nava: Baú de Ossos e Balão Cativo.
Cada citação escolhida dialoga com o
assunto revelado pelas lembranças de
nossos entrevistados e educadores.

Em que cidade vivemos? 
Quando falamos de nossa cidade, que imagem
nos vem à mente? Quando precisamos des-
crevê-la a alguém, de que maneira o fazemos?
Ao falarmos sobre o lugar onde moramos, sobre
a cidade em que nascemos, certamente nossa
subjetividade se expressará com força. A descri-
ção de nossa cidade nunca é objetiva demais:
não lembramos de suas estatísticas, não descre-
vemos necessariamente os seus pontos turísticos.
Ao falarmos da cidade, são as nossas impressões,
fatos da vida e lugares que, por algum motivo,
nos marcaram. Um parque municipal é o lugar
onde encontramos o nosso amor; um bairro é o
que vimos nascer; cada rua, cada venda, cada
casa, com os moradores com quem nos relacio-
namos, as crianças que vimos crescer; os cam-
pos, terrenos baldios, as praças em que brinca-
mos e onde fizemos nossas descobertas; a
esquina da escola, a chegada no primeiro dia
de aula; a rua dos avós, extensão de carinho e
imagem da infância. Estes são os pedaços da
cidade que temos dentro de nós, estas são as
ruas pelas quais caminhamos, escrevendo nossa
história em compasso com a história desse lugar,
marcando o lugar e a biografia, a cidade e suas
pedras, os marcos de nossas construções.

O que é a cidade, senão 
um emaranhado de vidas dos 
seus habitantes?
Essa é uma idéia do escritor italiano Ítalo Cal-
vino. A cidade, qualquer cidade, se define
tanto pela racionalidade das suas constru-
ções, pelo concreto dos prédios, o desenho
das ruas, quanto pela diversidade de existên-
cias humanas que a habitam. Uma cidade
nunca é a mesma, ainda que se tenham pre-
servado antigas construções, casarios, pontes,
os nomes de ruas e bairros. Uma cidade é feita
de pedra e memória, de prédios e história de
cada um dos seus moradores. Uma cidade
está sempre se construindo.

Muitas vezes, as cidades mudam sua forma:
crescem demais, derrubam seus prédios e
extinguem pedaços que seriam testemunhas
importantes de seu passado. Os habitantes
também são outros com o tempo. Será que
uma cidade do presente poderá dialogar
com a mesma cidade no passado? Podemos
falar que são a mesma cidade? O que poderá
uni-las? Acreditamos que o que uma cidade
tem em comum com o seu passado é sua pró-
pria memória, as histórias vividas em suas ruas,
bairros e parques. Histórias que podem ser tra-
zidas pelas nossas memórias ou pelas lembran-
ças de moradores mais antigos. O Projeto
Memória Local na cidade de Juiz de Fora
trouxe essa perspectiva para o leitor deste
livro. O encontro das crianças com moradores
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Uma cidade que cresceu muito. Lendo os
textos coletivos produzidos pelas crianças,
temos a visão do movimento da cidade:
uma antiga fazenda transforma-se em um
bairro, ganha ruas ainda muito distantes do
centro, e os seus moradores precisam
batalhar por melhores condições de mora-
dia, por escolas e iluminação nas ruas;
outro depoente “nasceu junto com seu
bairro” e tece memórias quase rurais de sua
infância, lembrando um lugar cheio de
mato e árvores, com um comércio inci-
piente ocupando apenas uma rua, muito
diferente da paisagem atual. Nas histórias
dos entrevistados, a cidade se expande, a
população cresce e Juiz de Fora ganha
novos contornos, novos rostos. As crianças
de ontem são os adultos que contam seu
passado aos alunos de hoje. 

A cidade se expande,
a população cresce
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Maria Chinelato Galoneti é uma antiga
moradora do Bom Jardim. Do passado, ela
lembra de uma época em que as moças se
divertiam freqüentando festas nas casas
umas das outras, das que moravam próximas.
Ela também se lembra da fase em que as
casas estavam começando a ser construídas
num bairro cujas ruas ainda eram de terra:

Dona Maria mora no Bom Jardim há 42 anos,
época em que os animais ficavam atolados no
barro,as casas eram poucas e todos ajudavam
a construir novas moradias e calçadas.

Soely e Maria, tijolo por tijolo no bairro Bom Jardim

Faz tempo, mas Soely Goulart Consulmagno
se lembra até hoje da construção de sua
casa no bairro. Ela acompanhou as mudan-
ças do lugar e causou espanto nas crianças
ao contar que, entre as suas memórias do
Bom Jardim, está um lago que era bastante
usado para diversão dos moradores. Hoje em
dia, o local do lago é o terreno onde há uma
escola municipal.

A construção de sua casa, tijolo por tijolo, junto
com a sua família, e saber que onde hoje é a
escola tinha sido um lago, usado para lazer e
divertimento, também foram informações que
emocionaram todo o grupo.

De fazenda a bairro
Hoje é o bairro Santa Luzia; no passado,
o mesmo lugar pertencia à Fazenda
Cachoeirinha, próxima demais à cidade
que crescia e necessitava de novas ter-
ras para abrigar seus moradores. Quem
nos conta sobre a formação do bairro
Santa Luzia é o Senhor Geraldo de Lima
Coimbra, um dos fundadores da Escola
Municipal Oswaldo Velloso, onde ele foi
entrevistado.

Nos anos 30, as terras atualmente abran-
gidas pelo bairro de Santa Luzia perten-
ciam à Fazenda da Cachoeirinha, que
explorava a agropecuária. Havia muito
gado leiteiro, suínos, lavoura de cana-de-
açúcar e café. Como o crescimento da
cidade de Juiz de Fora exigia novas áreas,
foi aos poucos atingindo a Fazenda
Cachoeirinha,que não pôde mais resistir à
expansão da grande cidade.

Nos anos 40, já havia no bairro Cachoei-
rinha sete ruas traçadas, e a população
figurava entre as mais pobres de Juiz de
Fora.Por volta de 1945,o antigo bairro não
possuía escola e foi preciso percorrê-lo
colhendo assinaturas dos moradores e
comerciantes.

Do Sítio Stoppa ao 
bairro Progresso
Francisca Gumercindo Silva mudou-
se para o Sítio Stoppa aos 15 anos e
viu o local ser loteado, transfor-
mando-se em bairro: 

Ela contou que,naquela época,havia
poucas casas no bairro Progresso, não
tinha água encanada, apenas água
de mina; não havia linhas de ônibus
nem escolas ou ruas asfaltadas. Para
tomar o ônibus, era necessário andar
bastante até o bairro vizinho.

Vanderlei e Benfica,
o menino e seu bairro
Vanderlei Dornelas Tomaz costuma
dizer que nasceu junto com o bairro
Benfica. Bairro que, em seu início,
possuía apenas uma rua destinada
ao comércio e, por isso mesmo,
muito disputada por quem morava
naquela área ainda bastante rural: 

Nessa época, ainda não havia muitos
bairros na zona norte; em seu lugar,
inclusive no de Benfica, havia muito
mato e árvores (...). Poucas pessoas ti-
nham televisão e, quem não tinha,
como Vanderlei, ia à casa de vizinhos.
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Rita Candeia também é moradora conhe-
cida e antiga no Nova Era. Logo após se
casar e mudar-se para Juiz de Fora, Rita ins-
talou-se no bairro, começando uma vida
num local bem diverso do atual, com
menos recursos para seus moradores:

Rita veio para Juiz de Fora quando se casou
e, desde então, vive no bairro Nova Era. Rela-
tou que não foi nada fácil viver em um bairro
com poucos recursos,mas,mesmo assim,sem-
pre foi muito feliz; aqui aprendeu muito com
as surpresas boas da vida, bem como com as
grandes tristezas.

Ela participou do pedido de construção da
Escola Municipal Cecília Meireles. Este surgiu
porque as crianças atravessavam uma ave-
nida muito perigosa para ter acesso ao ônibus
que as levava até uma escola mais distante.
Nessa época, aconteciam vários acidentes,
inclusive com vítimas fatais.Rita diz orgulhar-se
muito dessa luta e tem a certeza de que valeu
a pena.

Francisco, Rita Candeia e o bairro Nova Era
Francisco de Paula da Silveira é morador do bairro
Nova Era há 15 anos. Estudou e trabalhou na Escola
Municipal Carlos Drummond de Andrade, onde hoje
estudam as suas duas filhas. Muito atuante no bairro,
Francisco já faz parte da história do lugar, como
contam as crianças que o entrevistaram:

Foi presidente do bairro e é uma pessoa politizada e
consciente de seus deveres e direitos de cidadão.
Apesar de não ocupar nenhum lugar de destaque na
comunidade atualmente,continua lutando pelo bem-
estar dela. Possui um estabelecimento comercial no
próprio bairro e está realizado profissionalmente,
mesmo após sofrer um acidente que lhe cortou todas
as primeiras falanges dos dedos da mão esquerda
numa máquina de moer ração para gado,aos 18 anos
de idade.

Rita do Carmo,
a vida toda no São Bernardo
Ela nasceu e viveu toda a sua vida no
bairro São Bernardo. Sua história mistura-se
com a história do bairro. Ao longo de seus
47 anos, Rita do Carmo de Souza Soares
presenciou muitas mudanças no local
onde mora: 

Ela nos contou que, em sua época de estu-
dante, a Escola Amélia Mascarenhas ainda
não existia e, por isso, teve de estudar na
Escola Estadual Batista de Oliveira, situada
num bairro próximo ao seu.

Por ser moradora do bairro São Bernardo há
tantos anos, Rita presenciou muitas mudan-
ças, como a construção da Escola Amélia
Mascarenhas, onde ela matriculou seu filho.

Além das mudanças no bairro, Rita do
Carmo passou por muitas fases em sua
vida profissional, exercendo diferentes ati-
vidades, tal como as crianças contaram: 

Ela nos relatou que já teve algumas profis-
sões, como: operária, caixa de supermer-
cado,empregada doméstica,cantineira de
escola; atualmente, ela é enfermeira.
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Dona Leda e o bairro Linhares
Lêda da Silva Costa não nasceu em Juiz de
Fora, mas, desde que chegou à cidade,
mora no bairro Linhares e viu o local crescer
e mudar, transformando o cenário e os
hábitos dos antigos moradores, que costu-
mavam caminhar em ruas de terra, enfren-
tar escadas feitas nos barrancos, pescar no
rio Paraibuna e desfrutar de muita tranqüili-
dade:

Dona Leda nasceu há 55 anos, em uma
fazenda em Leopoldina, onde seus pais eram
colonos. Ela veio morar no Linhares assim que
chegou à cidade de Juiz de Fora, casada e
com o filho de um ano. Isso foi há 33 anos, e
ela conta que, de lá pra cá, a cidade e o
bairro mudaram muito.

No Linhares havia poucas casas, carros e ôni-
bus; a estrada era de terra e, para ir às áreas
mais altas do bairro, havia escadas feitas no
barranco. Nos dias de chuva, os moradores
eram obrigados a descer descalços, lavando
os pés e calçando os sapatos somente
quando chegavam à rua de baixo. Segundo
ela, o córrego era limpo e suas águas, trans-
parentes; no rio Paraibuna era possível pescar
e nadar. Daqueles tempos, ela sente falta do
sossego e de poder andar tranqüila pelas ruas
a qualquer hora.

Os velórios do Parque Burnier
Pode parecer um tanto diferente, mas
acompanhar velórios é uma atividade
comum na vida de Hilda Ezequiel dos San-
tos, antiga moradora do bairro.

Dona Hilda mora no Parque Burnier há muitos
anos. Trabalha na escola desde a sua funda-
ção, em 1993. Uma de suas principais ativida-
des é ir a velórios, pois, além de ser muito soli-
dária, sempre lidou com o tema, já que o seu
pai confeccionava caixões quando ela ainda
era criança e ela o ajudava nos trabalhos.

A instalação da fábrica Pingüim:
mais empregos na cidade
Para Nilza Maria dos Santos, a abertura da
fábrica de malhas Pingüim foi um fato mar-
cante para Juiz de Fora. Com alegria, Nilza
se lembra do evento, que garantiu mais
empregos aos seus moradores.

Regina Campos: 
a professora e o seu bairro
Regina Mara Campos sempre morou no
bairro Santa Rita, mas, ao longo do tempo,
o local passou por muitas mudanças, tal
como as crianças ouviram da entrevistada: 

Antigamente, não havia ônibus por todo o
bairro, as ruas eram de terra, a água não era
encanada e, para obtê-la, era necessário
buscá-la em uma mina.

Mas foi exatamente nesse bairro que
Regina começou a trabalhar como profes-
sora, definindo a escolha profissional:

Desde criança, Regina queria ser professora;
quando era adolescente,chegou a dar aulas
particulares para muitas crianças do bairro.
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A minha Juiz de Fora:
histórias dos moradores
na cidade

Um dia, no Parque Halfeld
Melhor ainda e mais aventurosa era a
travessia da rua e o embrenhamento no
sertão do Parque Halfeld. Tinha a
“Cabana”, toda feita de troncos de
bambu e alvenaria e que se galgava por
troncos de cimento deitados sobre
águas vertiginosas. É tudo o que ficou do
velho jardim. Foi-se o repuxo onde nada-
vam peixes vermelhos, azulados e d’oiro
vivo. Foram-se as árvores. Foi-se o prédio
central, onde diziam que era a biblio-
teca.

Pedro Nava

Faço o footing da Rua Halfeld da minha
infância e adolescência, os fundadores
da cidade são alemães, a música é
muito obedecida aqui, ainda não é
tempo de rádio, eu mesmo toco piano,
pianino, de ouvido...

Murilo Mendes
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Como primeiro logradouro público da
cidade, o Parque Halfeld é tradição em
Juiz de Fora. Lugar de lazer, esse par-
que, situado no centro da cidade, mar-
cou a vida de dois entrevistados do
projeto. Paulo Vasconcellos conheceu
sua futura esposa nesse local, onde
costumava, em companhia dos ami-
gos, flertar com as moças.

Quando ele era jovem, ia ao cinema
popular e pagava um tostão para assistir
aos seriados. Ele e os amigos sentavam
em caixotes de madeira para assistir aos
filmes. Também ia com os amigos ao Par-
que Halfeld para cortejar as moças que
passavam por ali. E ele conquistou o
coração de uma jovem especial – Dona
Aparecida, que hoje é a sua esposa.

No Parque, Paulo Vasconcellos selou uma parte impor-
tante do seu destino. Assim como a menina Dinah Cor-
rêa Rodrigues, que precisou lutar para sobreviver após
ter sido deixada pela mãe no mesmo lugar e mais ou
menos na mesma época. No Parque Halfeld come-
çava uma nova vida para Dinah.

Tudo começou quando Dinah foi abandonada, em 1956,
por sua mãe biológica no Parque Halfeld. Ela tinha nove
anos de idade, pele negra, olhos castanhos, cabelos cres-
pos e usava um vestido azul. Com frio, fome, medo e sau-
dades de sua mãe, mostrava em seus olhos tristeza, per-
cebendo que estava sozinha. À noite, Dinah dormia no
chão e sentia muito medo do escuro! Durante os três dias
em que ficou no Parque Halfeld,Dinah pegava carona no
bonde para ir às casas, pedir alimentos. Certo dia, foi a
uma casa do bairro São Mateus pedir pão e a dona de
casa se interessou por ela, pois precisava de alguém para
lhe ajudar nas tarefas domésticas, e resolveu adotá-la.

O trabalho de Terezinha no bairro
Progresso, a sua marca na cidade
Terezinha Rodrigues não mora há muitos anos
no bairro, mas já deixou sua marca, segundo
contam as crianças que a entrevistaram:

Dona Terezinha é uma pessoa bem popular,
principalmente entre as crianças. Consciente
dos problemas ambientais, trabalha com reci-
clagem, ensina crianças e outros moradores a
aproveitar os materiais e faz campanhas com
os moradores de sua rua para a manterem sem-
pre limpa.

Do seu passado, Dona Terezinha lembra das
brincadeiras nas ruas, descrevendo uma Juiz
de Fora tão marcada por fatos pessoais e sen-
sações subjetivas, aos olhos da menina, que
parecia estar em uma cidadezinha qualquer.

Brincava de pique, de amarelinha, de cinco-
marias, de boneca. Brincava à luz do luar, sem-
pre com a supervisão da mãe, que ficava sen-
tada na beira da calçada conversando com
outras mães da vizinhança.
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A menina e o prefeito
Maria das Graças Fasserola Xavier fez de
tudo para estudar. De uma família com pou-
cos recursos financeiros, Dona Graça, como
é conhecida, precisava utilizar várias vezes o
mesmo caderno, apagando o que havia
escrito quando chegava ao seu fim. Menina
persistente, Maria das Graças conseguiu
ganhar um bolsa de estudos de uma pessoa
muito importante: 

Maria das Graças foi criada na roça e estudou
com muitas dificuldades. Seu pai era lavrador
e não possuía muitos recursos para manter os
dez filhos na escola. Ele comprava um único
caderno para o ano inteiro. Quando o
caderno acabava, Maria das Graças tinha de
apagar tudo e começar a escrever de novo.

Naquela época, o uniforme era azul e seu pai
não tinha dinheiro para comprá-lo; sua mãe
comprava saco, tingia de azul e fazia blusas
parecidas com o uniforme para que ela
pudesse estudar.

Quando estava terminando os estudos, ela
precisou trabalhar e não tinha condições de
pagar uma escola para se formar como profes-
sora.Então,escreveu uma carta para o prefeito
da cidade, que, na época, era o senhor Itamar
Franco. Maria das Graças contou sobre sua
vida e pediu uma bolsa de estudos. Ninguém
acreditou que ele leria a tal carta e todos riram
dela. Mas um dia ela estava em sala de aula e
o próprio prefeito chegou perguntando quem
era Maria das Graças Fasserola e deu a ela a
tão sonhada bolsa de estudos. Assim ela estu-
dou e se formou.

Um pouco de tudo no
bairro Santa Rita
Quantas pessoas caminham pelas
ruas de um bairro sem que sequer
as notemos? Sem que saibamos
sobre sua vida? Gilda Maria de
Paula poderia ser uma dessas pes-
soas, mas sua história é impressio-
nante e vale a pena ser conhe-
cida. Moradora do bairro Santa
Rita, Dona Gilda já fez um pouco
de tudo por lá: foi catadora de
papel, faxineira e costureira;
atualmente, Gilda trabalha com
costura e artesanato.

Dona Arlete faz história no bairro
Bandeirantes
Dona Arlete é uma juiz-forana de coração.
É antiga moradora do bairro Bandeirantes
e muito conhecida da criançada do local,
que sempre se reúne para ouvir as histórias
que ela tem para contar. Dessa forma,
Dona Arlete “mata” um pouquinho a sau-
dade de um tempo que já passou.

A Senhora Arlete é uma antiga moradora do
bairro Bandeirantes, na cidade de Juiz de
Fora, que, além de prestar serviços sociais à
comunidade do bairro, tem como hábito
reunir, no hall do prédio onde mora, crianças
da vizinhança para contar histórias e casos
do cotidiano.

Dentre as muitas lembranças, contou-nos
sobre a sua infância na roça, da saudade
que sente das reuniões em família e da roda
de viola na varanda de casa.
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Meu passado,
minha infância

Márcia Fiereck Afonso foi secretária de uma
escola por 20 anos. E foi exatamente a essa escola
que voltou para contar suas lembranças da infân-
cia passada em Juiz de Fora, com muitas brinca-
deiras de rua e às margens de um rio Paraibuna
de águas limpas e cheias de peixes:

Na infância, quando a cidade era calma e tran-
qüila, com ruas largas e arborizadas, Márcia brin-
cava de pique-bandeira,assistia aos filmes do Tarzan
no cinema com sua família e depois balançava-se
no cipó.

Como o rio Paraibuna era muito limpo, brincava de
pegar peixinhos nos lugares mais rasos.

Entre as histórias da infância,Márcia também se lem-
bra de um tempo em que ia à escola de bonde:

Ela estudou no Jardim Infantil Mariano Procópio e
usava um uniforme “vermelhinho”. Ia para essa
escola de bonde,pois naquela época havia poucos
ônibus circulando na cidade.



26

A infância na fazenda 
e a amiga do peito
Atualmente, Maria das Graças Zampa
Caxeiro diz amar Juiz de Fora, o Museu
Mariano Procópio, a universidade federal e
o Parque Halfeld, com todo o seu verde e
uma árvore especial, o pau-brasil, que deu
o nome ao nosso país. Na infância, pas-
sada em uma fazenda, Gracinha gostava
era da liberdade de ser criada no campo,
de estudar em escola rural e da grande
amiga, cuja amizade conserva até hoje: 

Gracinha nos contou sobre sua infância.Disse
que estudou em uma escola rural que ficava
em uma fazenda Contou-nos que sua infân-
cia foi muito feliz e que tinha uma amiga – a
Vera – que estudava com ela.Ela contou que
as duas eram tão amigas, que sua mãe lhes
fazia roupas iguais. Gracinha e Vera são ami-
gas até hoje.

Na escola e longe dos pais
O mestre de capoeira Paulo Elias
Gomes contou às crianças que o
entrevistaram sobre uma infância
muito diferente: menino, ele foi
interno em colégio, teve pouco
contato com a sua mãe e não che-
gou a conhecer o pai. Hoje em dia,
o que ele traz dessa experiência é
uma valorização enorme da família
que conseguiu construir.
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Quem sai e quem chega:
Juiz de Fora na vida de
quem se mudou

Eu tinha feito a viagem com o meu pai e minha
mãe,passando pelo Sossego,em despedida ao seu
Carneiro e tinha ganho o Rio pela Leopoldina e por
Petrópolis. Foi quando mudamos para cá. Farto da
sogra, farto de fazer oposição, farto do Antonio Car-
los, das picuinhas miúdas da situação municipal,
meu pai resolvera afinal vir para o Rio com a mulher
grávida e três filhos.

Pedro Nava

Ainda menino eu já colava pedaços da Europa e
da Ásia em grandes cadernos. Eram fotografias de
quadros e estátuas, cidades, lugares, monumentos,
homens e mulheres ilustres, meu primeiro contato
com um futuro universo de surpresas.

Murilo Mendes
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Paulo Vasconcellos também veio de outro
lugar, da cidade de Visconde do Rio
Branco, mas chegou a Juiz de Fora ainda
menino e lembra com nitidez do cenário
da cidade em suas brincadeiras, perto do
tradicional Colégio dos Santos Anjos.

Ele adorava brincar de polícia, ladrão e sol-
dado. Ele brincava de esconde-esconde
perto do Colégio dos Santos Anjos, onde
tinha um cemitério em que ele e seus ami-
gos se escondiam atrás dos túmulos.

Para Luiz Juvêncio de Oliveira, foi o de-
sejo de seguir uma carreira militar que o
trouxe para a cidade, como contam as
crianças que o entrevistaram:

Senhor Juvêncio é casado e pai de qua-
tro filhos. Nasceu na cidade de Miraí (MG)
e veio para Juiz de Fora aos 18 anos, com
o objetivo de se engajar na carreira militar.

Apaixonado por música, logo aperfeiçoou
seus conhecimentos e passou a tocar na
banda da Polícia Militar, fazendo uma car-
reira brilhante durante 30 anos.

Hoje oficial da reserva, Senhor Juvêncio é
membro da SPM [Sociedade Pró-Melhora-
mentos] do bairro onde mora e presta ser-
viço voluntário no coral da Escola Munici-
pal Fernão Dias Paes, sendo muito querido
por toda a comunidade.

A menina Marisa nasceu e cresceu no bairro Santa
Rita de Cássia, em Juiz de Fora, mas o destino a levou
para longe. Como tantos mineiros, ela foi viver nos
Estados Unidos. Como ela chegou até lá? Pela inter-
net. Foi assim que ela conheceu o seu marido ameri-
cano e se tornou Marisa Wallace. Nas palavras das
crianças da Escola Municipal Oscar Schimid:

A professora Marisa nasceu e cresceu na região onde
se situa a nossa escola. Vinda de uma família humilde,
por meio do estudo e de uma boa formação escolar
obteve ascensão social e chegou a ser diretora da
escola.Casou-se com um militar americano que conhe-
ceu via internet e com ele teve uma filha, hoje com
quatro anos. Mora nos EUA e já viajou por vários países.

Marisa partiu de Juiz de Fora; Marly de Carvalho Rufino
fez o oposto: mudou-se para a cidade, mas veio de
perto, de uma cidade histórica mineira próxima a Tira-
dentes e São João del Rei chamada Prados. Foi lá que
a menina Marly passou a infância e a juventude, antes
de adotar de vez a cidade de Juiz de Fora. 

Ela nos contou que teve uma infância maravilhosa. No
terreiro de sua casa, tinha várias árvores frutíferas, como:
pessegueiros, mangueiras, jabuticabeiras... Nessas árvo-
res, ela e seus irmãos se divertiam muito gangorreando
em seus galhos, subindo nelas para pegar frutos delicio-
sos. Disse-nos também que seu pai tinha um bar cha-
mado Café Pradense e que sua mãe fazia doces para
que ela levasse para o bar para serem vendidos.

Contando sobre sua juventude, Dona Marly lembrou de
alguns apelidos engraçados de moradores de sua
cidade, como: Batatinha, Barril, Lolota, Careca, Goiaba...
Falou de como era a paquera na praça, onde ficavam
dando voltas e os olhares se encontravam. Ficamos
sabendo os tipos de roupas que eram usados na época:
as saias eram rodadas e as blusas não tinham decote.
Contou-nos de seu namoro às escondidas no pátio da
escola em que ela estudava.

Falando sobre sua vida adulta, Dona Marly nos contou
que teve quatro filhos, três meninas e um menino.
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“Uma infância muito pobre.” Assim João Batista
Oliveira contou que foi sua infância às crianças
que o entrevistaram e ficaram sabendo das difi-
culdades por que passou quando morava em
uma casa de sapé e chão de terra batida: 

Sobre sua infância, João nos contou que esse foi um
período de muitas dificuldades: teve 23 irmãos,
sendo que 11 morreram. Devido à grande carência
financeira, só aos sete anos  ele ganhou seu primeiro
"brinquedo”: uma foice para trabalhar na roça.

Sua casa era feita de sapé, com portas e janelas
abertas, e o chão era de terra batida; ele dormia
em esteiras e colchões de palha no chão; na
cozinha havia apenas um fogão à lenha, onde sua
mãe preparava as refeições, que aconteciam de
segunda até quinta-feira, pois na sexta-feira não
havia comida por falta de recursos; nesse dia, a ali-
mentação da família resumia-se a uma banana
com água doce.

A maior alegria e diversão de João, quando
criança, era vestir sua camisa feita de saco com um
short e caminhar por 7 quilômetros, descalço, com

sua família, para rezar o terço, assistir à missa e
comer broa com café. Contou que gostava muito
de picolé, e que, quando fazia alguma arte, o cas-
tigo dado pelo pai era deixá-lo sem picolé.

Quando podia brincar, usava sua imaginação,
transformando vassoura em cavalo de pau e
construindo bonecos de mamona e bolas de meia.

A escola em que João estudava distanciava-se 7
quilômetros de sua casa, e esse caminho era feito a
pé, em uma estrada de chão. Seu material escolar
era o mínimo possível,apenas um caderno,um lápis
e uma borracha, conseguidos com a ajuda de ter-
ceiros.

João lembrou-se de que, nessa época, não serviam
merenda na escola e os alunos que não podiam
levar seus lanches ficavam olhando os outros
merendarem.Também não havia carteiras como as
de hoje e sim uma mesa grande com bancos,onde
as meninas sentavam-se de um lado e os meninos,
de outro. Lembrou também que era muito bom em
matemática, pois possuía grande habilidade para
memorizar números e gráficos.

De Laranjal a Juiz de Fora: a infância difícil de João Batista,
o menino que sempre foi bom na matemática
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Outras histórias: as
lembranças dos
educadores

Além dos entrevistados pelas
crianças das várias escolas que
tomaram parte em nosso pro-
jeto, os professores também
contaram suas histórias na
cidade de Juiz de Fora. De que
lugares se lembram? Quais
foram as marcas que a cidade
lhes deixou? Do que têm sau-
dade da época de sua infân-
cia? O que escolheram nos
contar? 
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Como Maria Cecília, a garota Aline Rinco Duarte Sal-
gado também guarda boas memórias dos passeios no
Xangai, nos quais convivia de modo especial com a
família e apreciava a paisagem passando rapida-
mente pela janela:

Trago na memória os passeios realizados no trem Xangai.
A viagem, cujo destino era ligar a cidade de Juiz de Fora
a Matias Barbosa, tem na minha mente um lugar muito
especial.

Venho de uma família constituída pela voz firme e doce
de minha mãe, que conduzia de forma ímpar a minha
educação e a de meus três irmãos. Nós não tínhamos
carro e planejávamos esse passeio de trem com muita
ansiedade. Tratava-se de momentos de convivência
que, posso dizer, foram inesquecíveis.

Das paisagens, extraio a beleza e a riqueza da vegeta-
ção, que conduziam meu pensamento para lugares
serenos. Nesses momentos, um sentimento de paz e feli-
cidade invadia meu coração.

Das conversas emanava um perfume repleto de ternura
e carinho. Embaladas pelo barulho dos trilhos do trem,
elas permitiam a aproximação dos entes queridos.

Não desembarcávamos na cidade de Matias, porque
ansiávamos pela viagem de retorno. O que minha famí-
lia desejava era aproveitar uma vez mais a oportunidade
de deliciar-se com o encantamento daquela viagem.

Aretusa Santos também relembra seus pas-
seios no Xangai, momentos cercados de
afeto, como as viagens de Maria Cecília e
Aline. Nas palavras de Aretusa: 

A lembrança que considero realmente bela,
para além de minhas experiências escolares e
acadêmicas, é a que me permite reviver algu-
mas das maravilhosas sensações das viagens
de trem feitas justamente com minha mãe e
irmãos no Xangai, cujo ponto de partida era a
tradicional “Praça da Estação” da cidade.

... a fumaça do trem que volta de Mariano Procó-
pio apitando na curva, a flor da quaresmeira tam-
bém apitou, “lá vai esse trenzinho caipira sem pai
nem mãe, solto pelo mundo afora”, diz Laura Mello
e Souza; as lavadeiras fazem assim, as lavadeiras
coisando fazem assim, a tarde pré-industrial levanta
a cauda, gigantes entre a folhagem cavalgam val-
quírias da fábrica de cerveja José Weiss...

Murilo Mendes

Saindo da Praça da Estação e cortando pratica-
mente toda a cidade, o velho trem conhecido
como Xangai transportou muita gente em Juiz de
Fora até ser extinto, em 1996. Foram quase 50
anos de atividade, tempo suficiente para fazer
parte da história dos moradores da cidade. 

Pois foi exatamente a bordo do Xangai, no ano
de 1985, que a menina Maria Cecília Rodrigues
Freitas, então com nove anos, recém-chegada
ao bairro de Barbosa Lage, fez muitas amizades.
Ela nos conta:

Logo que chegamos, fizemos muitas amizades.
Minha mãe começou a organizar um passeio-
piquenique, num lugar móvel, o nosso trem Xangai.
Reuníamos as famílias vizinhas, aquela criançada
toda, bolsas recheadas com guloseimas deliciosas
e muita animação.

O trem passava por volta do meio-dia, na estação,
para uma pequena paradinha em nosso bairro.
Desde as 11h15 estávamos reunidos à sua espera.
Adorávamos aquele trem azul, simpático e alegre,
que seguia pelos trilhos até a estação de trem em
Matias Barbosa.

No trem urbano de Juiz de Fora, as doces lembranças do Xangai
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Durante os fins de semana, passear no Museu
Mariano Procópio também era programa cativo
de Ana Claudia Vieira Ferreira, que guarda uma
história emocionante dessas ocasiões:

O Museu Mariano Procópio tinha um parquinho
muito bacana, com um escorregador chamado
Apolo XI. Nós ficávamos encantados subindo e
descendo pelo Apolo XI.Um dia,eu subi no escor-
regador e fiquei lá em cima no topo do Apolo XI;
meu pai não me viu fazendo isso e pensou:

“Onde está a Ana Claudia?” Então, ele foi à
minha procura. Quando eu desci do escorrega-
dor, olhei para fora do parque e não consegui
encontrar o meu pai. Passei por um caminho e
meu pai passou por outro. Nesse momento,
quando me vi perdida dentro do Museu Mariano
Procópio, eu chorei muito!  Até que uma senhora
veio,me perguntou por que é que eu estava cho-
rando e eu disse que havia perdido o meu pai.

Então,eu me lembro como se fosse hoje: o marido
dela me colocou no colo, eu subi nas costas dele
e nós fomos andar pelo Museu Mariano Procópio.
Ela me perguntava: “Esse é seu pai? Esse é seu
pai? Esse é seu pai?” E eu fiquei tão encantada
com o Museu Mariano Procópio que,na verdade,
acabei me esquecendo de encontrar o meu pai
e fiquei observando os bichos, aquele  lago muito
bonito, os patos, o pedalinho.

Quando meu pai me encontrou nas costas do
moço, ele estava tão apavorado, pensando que
eu havia sumido! Hoje em dia, quando lembra-
mos do fato, damos boas gargalhadas.

O Museu Mariano Procópio e sua história tam-
bém faziam parte dos passeios de Elisabete da
Silva Dutra, que adorava visitá-lo em compa-
nhia dos seus pais:

Adorava também passear no Museu Mariano Pro-
cópio. Gostava de ver e ouvir histórias do Brasil e
de minha cidade.

Recordo que fiquei impressionada ao ver o qua-
dro de Tiradentes. Pensava “que tamanha cruel-
dade haviam feito com aquele homem”!

Como eram bons esses passeios!

Este primeiro museu de Minas Gerais foi inaugu-
rado em 1915, por Alfredo Ferreira Lage, filho de
Mariano Procópio, que transformou a Villa edi-
ficada por Mariano Procópio para receber a
família imperial de D. Pedro II num dos mais
importantes acervos de arte do país. 

Pelas lembranças de alguns educadores, ima-
ginamos o Museu Mariano Procópio como um
lugar especial da cidade. E seu jardim, um
convite ao encontro dos namorados e às brin-
cadeiras das crianças. É o que nos contam as
memórias de Sonia Martha Coelho Pereira:

Um fato da minha infância que carrego como
uma lembrança que gera boas gargalhadas
ocorreu no Museu Mariano Procópio.

Me lembro que,quando eu tinha por volta de oito
a dez anos,minha mãe só deixava minha irmã sair
com o namorado (ela tinha 19 anos) se eu fosse
junto para “tomar conta”... Ela e o namorado
adoravam que fôssemos ao Museu Mariano Pro-
cópio, e eu adorava, pois podia brincar no par-
quinho que existia lá, andava de pedalinho, na
maioria das vezes ia sozinha ao pedalinho e isso
era uma grande aventura. Corria pelas ruas em
volta do lago,que era habitado por patos,maca-
cos, tartarugas e outros animais; me empantur-
rava de pipocas e doces! Ah,como era bom! Que
tardes lindas e felizes passei lá!

Quando voltávamos para casa, tinha que falar
para minha mãe que não desgrudei dos dois,
senão, eles me falavam, nunca mais voltaríamos
lá... E eu, inocente, acreditava que era só isso...

Mas foram momentos que, agora relembrados,
me fazem dar belas gargalhadas e trazem o gos-
tinho de pipoca, poeira e animais!

Os encontros no Museu Mariano Procópio e seu jardim “inspirador”

Como a irmã de Sonia, Cláudia Alvim também
associa a área verde do Museu Mariano Procó-
pio com os bons tempos de namoro:

Meu tempo de namoro no Museu Mariano Procó-
pio... Lá há uma área verde, com muitas árvores,
um grande lago, presença de aves e outros
pequenos animais que embelezavam ainda mais
aquele mágico momento de paixão.

Conversas ao pé do ouvido,apreciação daquela
natureza,carinhos e emoções que só mesmo num
lugar de tanto encanto e beleza poderiam vir à
tona com tanta profundidade.

Um pedaço do paraíso ladeado por uma cidade
em constante movimento.
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Nasci às margens de um rio-
afluente de águas pardas,o Parai-
buna, que fazia muita força para
atingir os pés do pai Paraíba.
Dediquei-lhe na adolescência um
minúsculo epigrama.

“Eu tenho uma pena do rio Parai-
buna.”

Murilo Mendes 

Naquela época, chegava-se de trem. O barulho
dos trilhos como um fundo sonoro para a paisagem
das férias de Márcia Ferreira de Abreu Dias, hoje
moradora da cidade, que adorava passar uns tem-
pos na casa da avó paterna, numa pequena
fazenda às margens do Paraibuna:

Quando criança, eu morava no Estado do Rio de
Janeiro. No período das férias ou quando ficávamos
doentes, era para a casa da minha avó paterna que
a minha mãe corria. Era uma fazendinha nas margens
da linha do trem e do rio Paraibuna.

Quanta alegria no coração quando embarcávamos
no trem! Minha mãe, muito zelosa com os seus cinco
filhos,providenciava aquela matula para a viagem.No
embalo do tic-tac, tic-tac, fazíamos nosso piquenique.

Mas o bom mesmo era a chegada na casa dos meus
avós.O maquinista,solidário com a mulher e seus cinco
filhos, parava em frente à fazenda para o nosso de-
sembarque. Meus dois irmãos mais velhos saíam cor-
rendo para abrir a porteira.Minha mãe,minha irmã,eu
e meu irmão caçula sempre ficávamos para acenar
ao maquinista e aos passageiros. Que saudade!

Foi assim, dessa forma, que aprendi a amar esta
cidade cortada pela linha do trem.

Hoje, quando fico retida no trânsito esperando o trem
passar, aproveito o tempo e, no tic-tac dos vagões,
viajo para as boas recordações da minha infância.

Nas margens do Paraibuna, as férias
passadas em Juiz de Fora

Não importa muito a direção. O que sei é
que aquela do morro e a sombra que
dele se derramava sobre a chácara da
Inhá Luísa ficaram representando o lado
noruega da minha infância.

Pedro Nava

Além do museu, Elisabete da Silva Dutra costumava
ficar horas com os pais, sentada na Morro do Cristo,
procurando encontrar sua casa. Esse também era um
dos passeios que ela fazia quando criança, olhando
deslumbrada o tamanho da cidade sob seus olhos:

Nasci e sempre morei em Juiz de Fora. Adoro minha
cidade e não a trocaria por nenhuma outra.O que consi-
dero que me marcou bastante aqui na cidade foram os
passeios que fazia com os meus pais quando criança.

Lembro-me que íamos ao Morro do Imperador (Morro do
Cristo) e lá ficávamos, por muito tempo, observando a
cidade, tentando localizar nossa casa. Meu pai ia
dizendo os nomes de alguns bairros e eu ficava deslum-
brada de ver o tamanho de nossa cidade.

Para Ana Claudia Vieira Ferreira, os passeios preferidos
da infância aconteciam nos fins de semana, quando
toda a família rumava no Gordini do pai aos pontos
turísticos da cidade. Nessas ocasiões, o Morro do Cristo
era um dos destinos mais comuns: 

Quando eu era pequena, meu pai não tinha automóvel.
O primeiro automóvel que ele adquiriu chamava-se Gor-
dini e nós ficamos encantados com aquela novidade.
Com o Gordini, o que meu pai mais gostava de fazer era
passear com a família, no sábado ou no domingo, pelos
pontos turísticos da cidade. Eu adorava ir ao Morro do
Cristo e ficar lá de cima admirando a cidade. Era um
momento mágico, até porque nós éramos muito peque-
nos e tínhamos uma visão de que estávamos muito dis-
tantes da cidade! Nós adorávamos fazer isso.

Certas vezes,nós íamos num domingo bem cedo e,como
Juiz de Fora sempre foi uma cidade muito fria, uma
cidade serrana, tinha uma cerração. Então, muitas vezes
nós esperávamos a cerração terminar para que pudésse-
mos, aos poucos, ver a cidade toda.

Do Morro do Cristo, do Imperador,
a cidade se espalha
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Minha avó resolvera deixar a
Rua Direita, fugindo à barulhada
dos bondes inaugurados em
1881 com as duas linhas Alto dos
Passos até a Estação e Rua Espí-
rito Santo até Mariano Procópio.

Pedro Nava

Uma cidade sempre abriga mudanças. Ruas calmas
podem se transformar em movimentadas avenidas,
necessárias para comportar mais carros, mais ôni-
bus, mais moradores. Juiz de Fora cresceu e também
perdeu ruas calmas, praças, áreas livres e suas árvo-
res. Lugares que se tornam passado, guardados
para sempre na memória de quem ali viveu. 

A Rua Francisco Bernardino era um lugar calmo,
onde moravam as duas avós de Mônica Cruz Vieira
Mendonça. Ali, a menina brincava na rua, em frente
à linha do trem, rua calma e sem carros, aprovei-
tando as mudanças trazidas pela construção do
“Mergulhão”, antes que ficasse pronto e trouxesse o
movimento dos carros. Ela nos conta:

Lembrar de minha infância é falar de brincar e de
muita felicidade.

Minhas avós moravam uma ao lado da outra, na Rua
Francisco Bernardino, bem em frente à linha de trem.
Ali não havia movimento de carro, o que tornava
aquela rua o “melhor parque de diversões da cidade”.

Entretanto, Juiz de Fora estava crescendo e, para me-
lhorar o trânsito, começou a construção do “Mergu-
lhão”, o que significava que, depois de pronto, os car-
ros circulariam na rua das minhas avós.

Mesmo sabendo que no futuro nossas brincadeiras
não seriam as mesmas, aqueles meses de construção
foram mágicos.

Junto com minha irmã e primas,brincávamos muito de
pique. E foi ali que aprendi a andar de bicicleta; com
muito cuidado, até ousava subir e descer as rampas.

Momentos que não voltam jamais, mas que certa-
mente estarão guardados em um cantinho do meu
coração, onde só habitam coisas boas.

Com as mudanças na cidade, o
progresso confina lugares na memória

Mais férias nas lembranças da infância
Maria Leopoldina Pereira também visitou muitas
vezes Juiz de Fora antes de vir definitivamente para
morar, estudar e trabalhar. Nas férias, tudo do mais
tradicional da cidade: o passeio de trem, o Museu
Mariano Procópio, o sorvete da Apolo:

Não sou juiz-forana, mas tenho uma relação de amor
com a cidade que vem desde os anos 70. Passava
férias com meus primos, andava de Xangai (trem de
passageiros), visitava o Museu Mariano Procópio e a
feira da Avenida Brasil, tomava sorvete na Apolo e
dançava na Ase.

Em 1989, vim de vez. Morar, trabalhar e estudar.

Aqui militei politicamente, assisti ao movimento “Mas-
carenhas, meu amor”, pelo tombamento da velha
fábrica. Entrei na universidade, gritei na Rio Branco nas
greves dos professores, chorei na praça quando o
regime soviético acabou. Perdi e ganhei amigos, me
apaixonei e, aí sim, o fato mais marcante, ou melhor, os
fatos: dei à luz dois lindos filhos juiz-foranos que são a
razão da minha existência: Gabriel e Theo.

Não sou como Murilo Mendes... peregrino europeu de
Juiz de Fora.Sou cada vez mais da terra da Paraibuna.
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Não apenas paisagens agora inexistentes,
mas antigas tradições da cidade também
fazem parte da memória dos moradores de
Juiz de Fora, como um certo presépio do
Senhor Tufi, famoso até para as cidades
vizinhas. O presépio, montado na Avenida
Juscelino Kubitschek, é relembrado por Mar-
cia Nunes Pereira:

Era um lindo presépio, ficava na Avenida Jus-
celino Kubitschek, conhecido nas cidades
vizinhas. O ambiente encantava: aquele
moinho funcionando, o barulho da água, a
ponte, as figuras dos reis magos tão grandes,
Menino Jesus na manjedoura...

Hoje não há o presépio do Senhor Tufi. Dezem-
bro, quando chega, já não traz aquela ansie-
dade gostosa de saber que, ao passar de ôni-
bus,veria o presépio sendo montado; não traz
mais a curiosidade de saber se, ao ser aberto
para a visitação, teria algo de novo.

Agora só o que se vê é um viaduto enorme de
puro concreto.Pena que o progresso,às vezes,
precise destruir algo tão belo, que traz tantas
emoções.

O presépio do Senhor Tufi ou o carnaval na
Avenida Barão do Rio Branco: diferentes pas-
sagens, repetidas anualmente e que fizeram
história em Juiz de Fora. Quem se lembra do
carnaval, que atraía turistas à cidade, é
Rosângela Veiga Júlio Ferreira:

Essa página em branco arranca da minha
mente uma memória singular: família e amigos
assistindo, da janela da Associação dos Fazen-
dários Mineiros, o desfilar de pessoas pela Ave-
nida Barão do Rio Branco.

Carnaval, fantasia, alegria, suor, lágrimas... Pala-
vras que trazem a memória.Palavras que resga-
tam a história.A vida pulsava no sonho de cada
uma das escolas que desejava ser campeã. No
olhar de meus filhos, o encanto e a curiosidade
de ver de perto aquele momento.

Nem a simplicidade dos carros alegóricos e fan-
tasias, nem o número muitas vezes reduzido de
componentes deixavam de despertar em
quem assistia um encantamento singular.

Encantamento que trazia turistas e que abri-
gava famílias numa atmosfera de alegria. Lem-
bro-me de meus filhos debruçados na janela,
jogando confete e serpentina em quem pas-
sava, e de meu marido preocupado com eles
por estarem naquela posição. O fato é que tal
momento nos aproximava e recordo-me com
saudade das noites em que nos encontráva-
mos para ver cenas de um carnaval único.

Nas ruas de Juiz de Fora,o sonho e a esperança
de vencer...No salão que abrigava minha famí-
lia, a alegria de simplesmente estar junto com
quem se ama.

O mesmo “Megulhão” marcou a vida de
Ana Paula Xavier, que foi de perto
conferir a importante mudança com a
avó:

Uma lembrança que tenho da infância,
aos sete ou oito anos, foi a construção da
passagem sob a linha do trem. A linha do
trem era muito utilizada em Juiz de Fora, e
o prefeito da época,o Melo Reis,era muito
visionário. Quando ficou pronta aquela
passagem,a gente saiu para visitar o “Mer-
gulhão”, que foi como Juiz de Fora apeli-
dou essa passagem. Aquilo ficou muito
marcado, porque foi muito falado na
minha casa, todo mundo dizia: “Vai ter o
mergulhão!” E eu me lembro que estava
no carro com a minha avó, na época, e
ela falou: “Criançada,agora abaixa,que a
gente vai mergulhar no ‘Mergulhão’!” E
aquilo ficou muito marcado para mim.Não
sei o porquê, mas toda vez que eu penso
na cidade, eu penso nesse “Mergulhão”!

Uma rua calma da infância ou uma
praça antiga da cidade, Ligia Vilela de
Carvalho também guarda na lem-
brança uma paisagem que não existe
mais: a magnífica árvore da Praça da
República, cheia de sombra e história
para contar.

Não nasci em Juiz de Fora. Filha de militar,
nasci em Resende, no Rio de Janeiro,
embora as famílias de meus pais fossem
daqui. Eu, meus pais e meu irmão três anos
mais velho moramos em várias cidades e
Estados, mas sempre querendo morar em
Juiz de Fora. Finalmente, no ano de 1984,
aos 18 anos, realizei meu sonho: mudamos
de vez para cá! Mas mesmo não tendo
passado minha infância aqui, lembro-me
das férias. Ah, as tão esperadas férias! E os
feriados prolongados também! Havia um
roteiro a cumprir: passeio no morro do
Cristo para observar as mudanças na pai-
sagem da cidade, passeio na represa, visi-
tas e lanches nas casas de tias e avó. Lem-
bro de uma árvore gigante no centro da
Praça da República, em frente ao cemité-
rio municipal. Íamos brincar lá, pois
embaixo e em volta da árvore tinha um
tanque de areia. De dia era uma festa.
Porém, ao escurecer, a árvore gigante se
tornava assustadora. Morcegos voavam
nos seus galhos, sem contar a proximidade
com o cemitério...Mas eu adorava aquela
árvore.Adorava,porque um dia ela foi cor-
tada e sumiu definitivamente da minha
vista. Mas está para sempre guardada nas
recordações da minha infância.
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O surgimento de um bairro: Jardim do Sol
ganha a marca de seus moradores
Marília de Carvalho Rufino também era menina e tem
lembrança de brincar na terra de um bairro que surgia
na cidade. Mais tarde, ela viu sua história ainda mais
entranhada na história do bairro, pois foi ali que seu pai
comprou uma casa para a família morar.

Eu presenciei o nascimento do bairro no qual eu vivo hoje.

Quando eu era criança, mais ou menos com uns nove
anos, um loteamento enorme, próximo à Rua Cesário
Alvim, onde eu morava, começou a ser preparado para a
construção e a pavimentação de um novo bairro, hoje
chamado Jardim do Sol.

Lembro-me de que, nos fins de semana, eu, meus irmãos e
amigos íamos para lá brincar na terra, fazer caminhadas,
escaladas e tudo o mais.

Aos poucos,as casas e os prédios foram surgindo e o bairro
apareceu, bonito, moderno e com casas simples, construí-
das pelo antigo BNH.

Quando eu fiz 11 anos, meu pai comprou uma casa nesse
bairro que, naquela época, já estava bastante povoado
por causa da “facilidade”que o BNH e a Caixa Econômica
“davam” para as pessoas de classe média baixa compra-
rem seus imóveis próprios. Isso foi em 1977 mais ou menos.

De lá para cá, os moradores precisaram reformar suas
casas por causa do aparecimento de mofo causado pelo
antigo brejo, em cima do qual o bairro havia sido erguido.
Então, aconteceu uma coisa que considero muito
bacana: as casas, que a princípio tinham a mesma estru-
tura e eram quase iguais umas às outras, foram adquirindo
novas fachadas, novos contornos, novo design, pois cada
morador foi personalizando a sua obra.

Vivo no bairro Jardim do Sol até hoje, aos 41 anos, e pude
perceber a evolução dele que, nos dias atuais, tem uma
“cara” totalmente diferente da época em que os primei-
ros moradores o ocuparam.

Os primeiros carnavais. Os mascarados. Driblar a
vigilância paterna. As batalhas de confete e
lança-perfume. Começo da vida “autre”.

Murilo Mendes

Água não era só de chuva ou de enchente. Mais
abundante era dos entrudos. Carnaval. Passavam
uns escassos mascarados, dominós de voz fina,
diabinhos com que o Benjamin Rezende se diver-
tia arrancando os rabos e quebrando os chifres.O
Paulo Figueiredo encantando a minha avó com
seu Pierrot recamado de lantejoulas.

Pedro Nava

As marcas da mudança: as fases do
progresso na memória de quem viu a
cidade crescer
Na memória de Sandra Regina Vasconcelos Mendes,
o crescimento da cidade teve um gosto de brinca-
deira, pois era nas montanhas de terra formadas por
ocasião do prolongamento da Avenida Rio Branco,
que ela e as crianças de sua rua se divertiam, desli-
zando pelo monte tão inusitado:

Nascida e criada em Juiz de Fora, poderia citar várias
passagens marcantes em minha vida nesta cidade, mas
gostaria de destacar o prolongamento da Avenida Rio
Branco, mais conhecido como “a garganta do Diler-
mando” (que era o prefeito da época), ligando os bair-
ros Manoel Honório e Santa Terezinha.

Na época de sua construção, eu morava em Santa Tere-
zinha, então, nos fins de semana, meu pai levava a crian-
çada da rua para brincar nas montanhas de terra que
foram retiradas de lá. E como adorávamos aquela brinca-
deira! Deslizávamos nas terras a tarde toda, sem parar.Vol-
távamos imundas para casa, mas com uma felicidade
estampada nos olhos. Foi um tempo inesquecível para
mim; tempo em que podíamos brincar nas ruas sem medo;
tempo em que podíamos ser felizes de verdade.A constru-
ção da “garganta do Dilermando”representou um grande
avanço para a história de Juiz de Fora e, certamente,
deixou marcas profundas na história da minha vida.
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que era mais lindo de tudo era o uniforme: sainha ver-
melha pregueada e blusinha branca com o nosso nome
escrito. A merendeira era de plástico, porque naquele
tempo não tinha nada térmico, e eu sinto até hoje o
gosto da limonada, o pãozinho com manteiga, a fatia de
bolo e a fruta. Mas, até chegar a hora do recreio, o suco
estava quente! E hoje eu costumo tomar limonada e
laranjada sem gelo, porque lembro do meu tempo. Coi-
sas que impregnaram no espírito e que me fazem bem.

Para Olga Stussi Coelho Rosa, a trajetória escolar tam-
bém contribuiu para as escolhas fundamentais de sua
vida e é com orgulho que ela se lembra das instituições
por que passou:

Desde bem pequenina, ter estudado no Colégio Santa
Catarina, onde me formei, fortalecendo os princípios que
se constituíram a partir de minha família... Ter sido aluna
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, hoje UFJF...
Ter cursado Pedagogia... Os laços de amizade, cultura,
ousadia... tudo isso marcou minha trajetória.

Ter sido diretora da Escola Municipal Cecília Meireles,
fazendo-a conhecida, respeitada e cobiçada no meio
educacional: foram 24 anos de dedicação... Memória
construída... Marcas profundas... Depois, por opção me
transferi,em maio de 2008,para uma escola da área rural.

Ter trabalhado no Granbery,“verdade e perfeição”, lema
de que me apropriei, gravando-o em minhas memórias.

Trabalhar no Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora
(CES-JF), onde coloco em prática todos os conhecimen-
tos construídos em minha caminhada na Educação,
enfatizando o aprender a aprender brincando. Ter publi-
cado meu livro, em 5/5/05 – um sucesso. Acima de tudo,
fazer parte da “memória” a partir de memórias.

O Jardim-de-Infância Mariano Procópio também faz
parte das lembranças de Soraya Maria Knopp de
Menezes Gerheim, uma menina que costumava che-
gar de bonde à escola e levava um lanche do qual
até hoje sente saudade: 

O que deixou marcas na minha vida,na memória afetiva,
é ter estudado no Jardim da Infância Mariano Procópio.
Naquele tempo, não era comum ter escolas de educa-
ção infantil, então só existia essa escola e ela ficava no
centro de Juiz de Fora,na principal avenida,que é a Ave-
nida Rio Branco. E eu me lembro de que era um prédio
antigo muito bonito; era todo gradeado e do lado direito
dele tinha um jardim, que é a Praça do Riachuelo. Nessa
praça, tinha até um chafariz que infelizmente hoje não
funciona, mas, naquele tempo, as águas subiam e des-
ciam; aquilo era uma coisa linda para as crianças!  E na
Avenida Rio Branco passava o bonde, então a gente,
muitas vezes, ia de bonde pra escola, era o “Bonde do
Mariano Procópio”. Ele passava em frente ao Jardim-de-
Infância Mariano Procópio. E aquilo é uma coisa que me
marcou muito e talvez tenha até influenciado a minha
vida de hoje, como professora. Porque lá eu aprendi mui-
tas coisas que eu faço questão de trazer para dentro da
escola. Por exemplo, a gente saía muito para fazer pas-
seio, então eu via que era um mundo diferente que a
gente tinha fora das grades dos muros da escola. Então,
hoje eu procuro tirar o máximo possível o aluno de den-
tro da escola, porque eu entendo que educação não se
faz entre quatro paredes, mas se faz principalmente no
entorno da escola e na cidade em que a gente mora.

Uma outra coisa que me chamava a atenção era a aula
de música com a professora Dona Vera – uma senhora
forte e muito brava, mas a gente aprendia música! E o

O Dr. Andrés, este, reintegrou o magistério
como professor da Academia de Comércio.
Suas filhas é que reabriram o Colégio Andrés
na própria casa de residência da família e
ali davam aulas primárias aos meninos e
meninas mais crescidos, na sala da frente;
aos menores, na sala de jantar. O Colégio
ficava à Rua de Santo Antônio, entre as do
Imperador e a de São Sebastião, mais
próximo da primeira que da última.

Pedro Nava

A escola é um marco na vida de todos nós, pois tem uma
presença importante nos anos em que estamos construindo
nossa identidade, misturando-se com a nossa memória de
infância e, muitas vezes, definindo nossas escolhas futuras.
Das escolas de Juiz de Fora, das faculdades mais tradicio-
nais, como Granbery, a universidade federal até a primeira
escola, o jardim-de-infância que inaugura a longa vida
estudantil, os educadores guardam as suas lembranças da
época em que ocupavam os bancos das salas de aula.
Para Vera Lúcia de Matos Lemos, as memórias na cidade
de Juiz de Fora estão marcadas por toda a sua vida estu-
dantil, da qual relembra todo o trajeto:

Eu nasci na primavera de 1956, filha de uma mãe autodidata,
que adorava ler e escrever e, mais tarde, fez o curso de Letras;
e de um advogado muito alegre, que contava histórias inven-
tadas para os cinco filhos empoleirados na sua cama.

Sou professora e minha trajetória de estudante,em boas esco-
las, contribuiu nessa decisão. Comecei a estudar aos quatro
anos no então Jardim-de-Infância Mariano Procópio, uma
escola infantil que foi modelo desde sua fundação, em 1927,
e da qual guardo boas lembranças da sainha vermelha e dos
passeios de bonde pela comprida Avenida Rio Branco.Depois
do “admissão”, tive a oportunidade de fazer parte da terceira
turma do Colégio Aplicação João XXIII, vinculado àquela
época à Fafile – Faculdade de Filosofia e Letras. Minha forma-
ção profissional de graduação e pós-graduação aconteceu
no Colégio Cristo Redentor, fundado em 1902, e em seu Cen-
tro de Ensino Superior (CES-JF), instituição de que hoje tenho
orgulho de fazer parte do corpo docente, no curso de Peda-
gogia.Também atuo coordenando a equipe da Secretaria de
Educação de Juiz de Fora, que trabalha com a formação
continuada de seus 5 mil professores do ensino fundamental.

Gosto do que faço,me considero uma pessoa feliz e realizada,
que pretende adiar ao máximo a sua aposentadoria.

Granbery, universidade federal, colégios e jardim-de-infância:
as instituições de educação na memória dos educadores
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Juiz de Fora e a história do Brasil,
a lembrança de um momento
importante
O movimento das Diretas Já foi um evento
especial para Marcia Teixeira Hauck da Silva,
que se recorda da época em que todos esta-
vam juntos na rua, lutando por um ideal:

Eu sempre morei em Juiz de Fora, mas uma
coisa que me marcou muito na cidade, foi o
movimento das Diretas Já. Nós estudávamos
na época, e os estudantes nos chamavam
para participar. Esse tipo de evento marcou
muito, porque as pessoas todas, os sindicatos,
os trabalhadores, todo mundo estava se pro-
nunciando a respeito da política em vigor na
época, para poder ter eleições para presi-
dente. Isso foi uma coisa que marcou demais
na época.

Muitas vezes, a entrada em uma ins-
tituição de ensino traz junto a marca
de uma mudança profunda, abrindo
novas possibilidades na vida do estu-
dante. É justamente disso que fala
Marcia Leonor de R.Affonso ao reme-
morar seu ingresso na tradicional Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora:

O acontecimento marcante em minha
vida ocorrido em Juiz de Fora foi o
ingresso na Universidade Federal de
Juiz de Fora, no ano de 1997. Esse fato

foi emocionante, pois eu já estava
“mais” madura e com quatro filhos
em idade escolar.Meu marido custou
para acreditar e aceitar. Contudo,
veio a vitória. Consegui me formar no
curso de Pedagogia. Hoje sou profes-
sora efetiva em duas escolas, assumi
a função de diretora de uma das
escolas até este ano, uma experiên-
cia e tanto... Me sinto realizada como
pessoa e profissional, e tudo o que
consegui foi aqui, no lugar onde me
criei, na bela Juiz de Fora.

Para Rosely dos Santos Esteves, o ingresso na facul-
dade significou uma retomada de antigos sonhos,
que ela viu escorrer por suas mãos ao se casar cedo
e logo engravidar. A retomada de um sonho vivido
na cidade onde sempre morou:

Eu nasci, cresci, me casei e estou criando as minhas fi-
lhas aqui. Nunca saí da cidade, a não ser por poucos
dias, a passeio. Gosto muito daqui e não me imagino
morando em outro lugar.

É difícil fazer um recorte da minha vida, uma vez que
tudo de “bom”e de “ruim”que vivi foi nesta cidade,ou
seja, foi marcante.

Mas vou citar como marcante a realização do meu
grande sonho,claro,depois do nascimento das minhas
duas filhas. Foi depois de 15 anos passar no vestibular
da UFJF e cursar uma faculdade.

Eu me casei com 17 anos e logo nasceu minha pri-
meira filha,por isso tive que parar de estudar.Sendo de
família muito pobre, foi como se visse o meu sonho de
me formar escapando de minhas mãos.

Quinze anos depois, ingressava no meu tão sonhado
“curso superior” , em que me graduei em outubro de
2002. Eu colei grau com a presença de uma das mi-
nhas irmãs, do meu marido, de minhas duas filhas. Sem
dúvida nenhuma, foi um momento marcante.

Ah! Uma semana depois, eu comecei a fazer a minha
pós-graduação, terminando um ano e meio depois.
Sem dúvida, outro grande fato marcante.
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Pensar em fatos marcantes vividos na cidade traz
mesmo vivências muito pessoais, subjetivas. Uma rua
que poderia ser como tantas outras, um dia que seria
um dia qualquer, uma chuva (a tão falada chuva de
Juiz de Fora) como toda a chuva que cai depois de
um dia de calor... Episódios comuns, se não fosse por
um detalhe que faz lembrar para sempre aquele que
ali viveu. Para Alessandra Clemente de Castro, um
dia de chuva não lhe sai da memória: 

Um fato que considero importante que aconteceu
comigo em Juiz de Fora foi o dia em que “tirei” minha
carteira de habilitação. Após várias aulas e muito
esforço de minha parte, pois meu tempo era muito
pouco, meu exame foi marcado. O dia estava quente
e ensolarado, mas, na hora marcada para começar o
exame, o tempo “fechou”. Choveu muito e todos que
estavam ali acharam que ele seria cancelado; espera-
mos um pouco para ver o que aconteceria. Os vidros
dos carros embaçaram. De repente a chuva parou; os
examinadores entraram nos carros com os alunos da
auto-escola e deram início. Nesse dia, tudo correu bem
e consegui cumprir tudo que foi solicitado pelo exami-
nador. A “vaga” saiu perfeita. No final, fiquei ansiosa
para ouvir o resultado e finalmente escutei: “Você foi
aprovada.” Era tudo o que eu esperava naquele dia. E
o melhor de tudo foi que isso aconteceu no dia do meu
aniversário. Foi um “presente” inesquecível.

Juiz de Fora naquele tempo era um trecho de
terra cercado de pianos por todos os lados.

Murilo Mendes

As cenas da infância; a igreja e o salão de
festas que abrigou o casamento; o primeiro
emprego; histórias que trazem ao fundo o
cenário da cidade, sem muitas vezes apre-
sentar um lugar definido: a rua da infância, o
pátio de uma escola, lembranças carrega-
das de afeto, histórias marcantes ou expe-
riências cotidianas, todas vividas no mesmo
lugar: a cidade de Juiz de Fora.

Lilian Guedes Pereira Borboleta lembra com
saudade de um tempo em que brincava
com toda a “parentada”, a família morando
perto em uma rua sem saída:

Meu pai e três irmãos compraram terrenos vizi-
nhos em uma rua sem saída,metade da rua era
só a parentada. Meus pais trabalhavam o dia
todo e não nos deixavam ficar na rua, mas no
verão,quando o calor era demais,à noite todos
iam para a rua, se reuniam em frente à casa
que ficava no meio do quarteirão. As mulheres
faziam crochê e conversavam; os homens joga-
vam baralho; e as crianças brincavam muito de
queimada, pique-bandeira, bobinho e muito
mais.Apesar de estar sendo vigiada pelos meus
pais, tios e primos, nunca me senti tão livre!

Juliana Aparecida Oliveira lembra do dia de
seu casamento, ocorrido em Juiz de Fora, fato
que a marcou e foi tão esperado por ela.
Falando do mesmo assunto, Laura Maria Oli-
veira Neumann cita a igreja e o local em que
celebrou o seu casamento, coroado com
uma diferente história na sua noite de núpcias:

No dia 2 de outubro de 1993, às 20h, realizou-se,
na Igreja Nossa Senhora da Cabeça, o casa-
mento de Sérgio e Laura. Foi uma alegria só.
Após a recepção, que aconteceu no Instituto
Maria do Bairro São Mateus,o casal se dirigiu ao
hotel onde havia reservado a suíte para passar
a primeira noite e só viajar no dia seguinte. Pela
manhã,Sérgio acorda e diz: “Bom dia!”Laura se
levanta e,na cabeceira da cama, leva um belo
“soco” no olho direito, ganhando também um
espetacular hematoma. Como se não bas-
tasse, esqueceram a máquina fotográfica na
casa do pai dela e foram buscar. Já imagina-
ram a reação do pai ao ver o olho da filha roxo
após a noite de núpcias? Foi imediata a per-
gunta: “O que você fez com minha filha, Sér-
gio?” Até explicar tudo, perdemos um bom
tempo de estrada.

Maria Aparecida Rocha traz a história ines-
quecível e chocante de seu primeiro
emprego em uma escola de Juiz de Fora:

Era o meu primeiro emprego em uma escola
de Juiz de Fora, destinada a alunos com defi-
ciência. Além de ensinar a ler, escrever e
contar, era preciso sociabilizar. Um dia eu
levei os alunos para ensinar a escovar os den-
tes.Um dos alunos se recusou, jogou a escova
longe e disse: “Prefiro morrer a escovar os
dentes!” Senti algo tão ruim com essas pala-
vras, mas não dei muita importância. No dia
seguinte, veio a trágica notícia de que ele
havia levado um coice e estava morto.
Nunca mais esqueci desse fato.

O emaranhado de vidas na cidade: marcos
pessoais vividos nos cenários de Juiz de Fora
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A entrada na escola e a busca por melhores chances
de estudo estão muitas vezes associadas a uma
mudança de cidade. Um capítulo comum na vida de
muita gente que se mudou para Juiz de Fora, bus-
cando melhorar sua formação. A chegada na
cidade com mais possibilidades de ensino é vivida de
diferentes maneiras por seus estudantes, mas, em
geral, fica a sensação de gratidão à cidade que ofe-
receu diferentes experiências e abriu os horizontes de
quem veio estudar e trabalhar. Esse foi o caminho
escolhido por Sandra Lucia Silva, que nos conta:

Eu sou da cidade de Cataguases (MG) e o objetivo de
sair de minha cidade para Juiz de Fora foi para estudar.
Aqui eu fiz a minha vida: fiz o curso de graduação em
pedagogia,pós-graduação em psicopedagogia e mes-
trado em Educação. Sou professora da Rede Municipal
de Ensino no turno da manhã e da tarde.

Hoje, eu tenho a certeza de que a cidade de Juiz de
Fora me deu a oportunidade de ter a minha vida profis-
sional realizada e ter as coisas materiais.

Para Tatiana Nallon Machado, a mudança para Juiz
de Fora fez a cidade ganhar novas tonalidades. Ela
lhe pareceu bem diferente daquela em que vinha
passar as férias:

Minha vinda para Juiz de Fora foi em um momento muito
marcante em minha vida. Tinha 12 anos e morava em
uma cidade perto daqui.Sempre vinha de férias passear
na casa de minha tia. Achava ótimo, mas, quando vim
de mudança, as coisas mudaram de figura.

A cidade me parecia estranha, enorme e cinza. Sim,
cinza! O clima de Juiz de Fora sempre foi chuvoso, frio, o
que dava uma coloração cinza a toda a cidade. Não
conhecia ninguém, logo eu, que era cheia de amigos!

Mas aí veio a casa nova,a escola,a rua e vieram os ami-
gos. Pouco a pouco, a cidade cinza se coloriu e o que
era um problema se tornou uma paixão! Estudei, me for-
mei, consegui o meu primeiro emprego, conheci muitas
pessoas diferentes, conheci meu namorado, enfim, me
tornei parte dessa cidade e ela se tornou parte de mim.

Muitas vezes, chegar a uma cidade desconhecida
exige grandes esforços de quem vai tentar nova vida.
Nesses momentos, encontrar uma pessoa especial
pode significar muito e transformar a relação do novo
morador com a sua cidade.

Foi assim para Lucia Xavier, que trabalhava na Voto-
rantim durante grande parte do Projeto Memória
Local. Desde pequena, essa menina da cidadezinha
de Ibiá (MG) sonhava morar e ganhar a vida em outro
lugar. Quando jovem, passava manhãs atenta ao
movimento da rodoviária de sua cidade, procurando
identificar quem vinha da capital de Minas Gerais.
Nesses momentos, Lucia imaginava a sua mudança
para Belo Horizonte, que aconteceu quando ela foi
estudar, já na faculdade. Mais tarde, a vida lhe guar-
dou outras mudanças. Uma delas para Juiz de Fora,
cuja adaptação foi marcada por algumas dificulda-
des, que o amigo Mauro Noronha ajudou a superar. Ele
também a ajudou a realizar importantes conquistas
profissionais:

Foi um momento muito difícil quando vim para Juiz de
Fora, mas teve uma pessoa que me ajudou: o Mauro
Noronha, que foi praticamente o meu pai aqui na
cidade, de passar os finais de semana no seu sítio e me
ligar para perguntar se eu estava bem. A gente conver-
sava muito; ele ia tomar um café na empresa e come-
çou a entender todo o processo. Eu comecei a construir
com ele o que era um desejo da comunidade, um pro-
jeto social que foi o grande achado: eles queriam uma
coisa, e a empresa – dentro da visão do instituto – queria
outra, mas conseguimos chegar a um denominador
comum.E construímos um grande centro socioeducativo
dentro de Igrejinha.

Para Luiz Antonio Belletti Rodrigues, Juiz de Fora era uma
cidade de passagem, um local entre Rio de Janeiro e
Belo Horizonte, cidades em que o professor havia
morado. Além disso, havia o frio, um clima que não lhe
agradava de jeito nenhum. Até aparecer Rômulo, um
amigo encantado pela cidade. E foi justamente esse
amigo que mudou a sua relação com Juiz de Fora.

Acho que a coisa mais marcante aqui em Juiz de Fora foi
uma pessoa que até já faleceu. Meu grande amigo, que
foi a pessoa que me fez passar a gostar de Juiz de Fora.

Juiz de Fora era passagem entre o Rio e Belo Horizonte,
as cidades em que eu morei ou a minha cidade que não
tinha muita relação com Juiz de Fora. Então eu via Juiz
de Fora como uma cidade que eu não conhecia, mas
que não tinha nenhuma atração, porque é uma cidade
fria, e eu não gosto de clima frio. Nunca tive atração por
Juiz de Fora, nunca imaginei na vida morar aqui. Logo
que cheguei, conheci uma pessoa chamada Rômulo,
que foi um dos maiores amigos que eu já tive na vida.
Infelizmente, por curto espaço de tempo: ele morreu de
um infarto fulminante do coração aos 40 e poucos anos
de idade.Ele era uma pessoa que não viajava de Juiz de
Fora. Juiz de Fora era a vida dele e ele, se fosse a Belmiro
Braga, por exemplo, já era uma viagem muito longa, por-
que não gostava de ficar longe daquilo de que ele gos-
tava: a cidade de Juiz de Fora.Eu aprendi a gostar daqui
por conta dele, que lutava pela cidade, se envolvia em
política, se envolvia em tudo que fosse bom para a
cidade, mas ele fazia isso de coração, de uma forma
muito intensa, tanto que ele morreu de infarto. Então, foi
uma pessoa que me marcou muito, um grande amigo
que eu tive, que faleceu muito novo, mas que me trans-
mitiu o gostar da cidade que eu não conhecia. Ele me
ensinou a gostar de Juiz de Fora, por isso fiquei aqui, não
me mudei. Casei, meus filhos nasceram todos aqui e vai
nascer mais um agora.

A mudança para Juiz de Fora, uma cidade para estudar e trabalhar A cidade pelas mãos do amigo
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