
1969 - UM DOS PRIMEIROS VESTIBULARES DA UFJF, COM PROVAS APLICADAS NO GINÁSIO DO SPORT CLUB JUIZ DE FORA

JORGE FELZ | professor da Faculdade de Comunicação UFJF
FOTOGRAFIAS DE ROBERTO DORNELAS

Pelo tempo
A memória do homem e de suas realizações tem se mantido sob as mais diferentes formas e meios graças a um sem número de 

aplicações da imagem fotográi ca ao longo dos últimos 170 anos. Não importando qual seja o objeto da representação, a questão 

recorrente é a preservação da memória.  A perpetuação da memória é, de forma geral, o denominador comum das imagens fotográ-

i cas: o espaço recortado, fragmentado, o tempo paralisado, uma fatia de vida retirada de seu caminho. Não existe identidade sem 

memória. E as imagens fotográi cas revelam alguns elementos importantes para o conhecimento da memória coletiva. O historiador 

francês Jacques Le Goff  ai rma que as fotograi as revolucionam a memória, multiplicando-a e democratizando-a, dando uma precisão 

e uma verdade que permite guardar a memória do tempo e da evolução da sociedade. 
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1969 - ÚLTIMA VIAGEM DO BONDE PELAS RUAS DA CIDADE
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Quando olhamos para a produção fotográi ca  de Roberto Dor-

nelas  temos a exata medida das palavras de Le Goff . Fotógrafo 

com uma vasta produção onde é possível vermos uma Juiz de 

Fora em franca mutação, Dornelas iniciou sua carreira nos jornais 

“Diário da Tarde” e “Diário Mercantil” – publicações do grupo Di-

ários Associados, de Assis Chateaubriand – passou pela extinta 

revista “Manchete” e apesar de ter sido convidado a assumir a 

função de correspondente em Portugal, preferiu retornar às ori-

gens para não i car longe da família. De novo em Juiz de Fora, 

foi contratado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde 

trabalhou até 1991, produzindo um farto material sobre o desen-

volvimento da Universidade.  Além disso, acompanhou boa parte 

da trajetória do ex-presidente Itamar Franco.

A Juiz de Fora das imagens de Dornelas não podem ser vistas 

como registro da aparência dos cenários, personagens, objetos 

e fatos. São memórias dos acontecimentos, capturados no dado 

instante de suas existências. É o assunto ilusoriamente retirado 

de seu contexto espacial e temporal, codii cado em forma de 

imagem.  

Ao olharmos para as fotograi as das avenidas e ruas tranquilas, 

de obras importantes como a abertura da Garganta do Dilerman-

do, ou mesmo para as que ajudam a contar a história da Univer-

sidade, como a de um dos primeiros vestibulares realizados no 

ginásio do Sport Club Juiz de Fora,  nos deparamos com uma 

memória preservada, capaz de nos fornencer pistas de como 

enfrentar o futuro. 

Diante das imagens de Dornelas, nos deparamos com  algo que 

não pode ser silenciado, que reclama com insistência os nomes 

daqueles que viveram ali, daqueles que estão na fotograi a, e 

que não podem  extinguirem-se na arte.  Com as  fotograi as de 

Dornelas a memória da cidade está dei nitivamente preservada.
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1966 - AVENIDA RIO BRANCO SENDO CORTADA PARA A CONSTRUÇÃO DA 
AVENIDA INDEPENDÊNCIA, OBRA DO ENTÃO PREFEITO ITAMAR FRANCO

1966 - APESAR DA CHUVA, JUIZ-FORANOS SE CONCENTRAM NA RIO 
BRANCO PARA ASSISTIR AO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA

1967 - O TRÂNSITO AINDA TRANQUILO NA GETÚLIO VARGAS 
COM A MARECHAL DEODORO

1967 - AMPLIAÇÃO DA AVENIDA RIO BRANCO COM A CONSTRUÇÃO DA 
GARGANTA DO DILERMANDO, TAMBÉM NA GESTÃO DE ITAMAR FRANCO
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1968 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS, NA ESQUINA DA RIO BRANCO COM A FERNANDO LOBO
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1978 - DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO REÚNE UMA MULTIDÃO NA AVENIDA RIO BRANCO

A3:012011.10

60

ENSAIO FOTOGRÁFICO



1966 - PRIMEIRO REGISTRO FOTOGRÁFICO DA ÁREA ONDE FOI CONSTRUÍDO O CAMPUS DA UFJF

1968 - OS PRIMEIROS PRÉDIOS ERGUIDOS NO CAMPUS, EM SÃO PEDRO, NA CIDADE ALTA
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