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A memória adormecida de Jorge 
Couri pode ser despertada pela 
(e para a) cidade

Em 2011, incumbido de organizar uma exposição a partir 

dos registros fotográficos de Jorge Couri, que atuou 

ao longo de mais de quatro décadas, conheci o suave 

e encantador Jorge e tomei contato com sua obra. Na 

época, trabalhava na edição de estreia do projeto Foto 11, cria-

do pela Prefeitura de Juiz de Fora e pela Funalfa para celebrar 

o Mês da Fotografia - agosto -, para ampliar a visibilidade dessa 

linguagem artística e promover o diálogo dos profissionais com 

o público e com o que é produzido em outras partes do mundo. 

A primeira notícia que tive de Jorge Couri veio do Arquivo Histó-

rico de Juiz de Fora e de seus inspirados diretores. Foi a partir do 

acervo fotográfico dos extintos jornais “Diário Mercantil” e “Diário 

da Tarde”, sob a guarda do Arquivo Histórico, que conheci a sig-

nificativa produção do profissional. Depois de muitas tentativas 

de encontro pessoal com o fotógrafo, conseguimos agendar uma 

visita dele à Funalfa. Neste dia, houve uma longa espera, uma vez 

que Jorge errou o endereço e atrasou-se por mais de 40 minutos. 

Finalmente chegou, em companhia de sua simpática e comunica-

tiva esposa Marilda. 

Não o conhecia pessoalmente e ele não se mostrava muito à von-

tade. Um senhor de 82 anos, ágil no raciocínio, mas com eviden-

tes limitações físicas impostas pela idade. Quando nos sentamos 

à mesa, apresentei a equipe de trabalho e pedi autorização para 

registrar em vídeo a nossa conversa. Falei da mostra, da homena-

gem e da necessidade que teríamos de seu auxílio para escolher 

imagens que seriam pinçadas do grande universo de seu acervo.

Ele, então, se manifestou de forma pouco entusiástica em relação 

à proposta de trabalharmos com as imagens digitalizadas a 

partir de negativos de um determinado período do acervo dos 

diários. Disse que só estava ali porque fui muito gentil e educado 

com ele no período que antecedeu esse primeiro encontro, mas 

que não era seu desejo mexer “naquelas coisas”, uma vez que 
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Toninho Dutra 

Superintendente da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e mestre em Educação pela UFJF

1978 - NA AVENIDA RIO BRANCO, PRÓXIMO À ESQUINA COM A 
AVENIDA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO (ANTIGA INDEPENDÊNCIA), 
IMÓVEIS NÃO RESISTIRAM AO TEMPO. HOJE, NO LOCAL, HÁ LOJAS, 
EDIFÍCIOS COMERCIAIS E AGÊNCIAS BANCÁRIAS

5555



A3 - ABRIL A SETEMBRO/2012

ENSAIO FOTOGRÁFICO

suas recordações não eram boas e, com certeza, o trabalho 

resgataria fatos que, na realidade, ele preferia esquecer. No relato 

pessoal, fica clara uma grande mágoa em relação ao término das 

atividades dos jornais e a forma como ele e outros profissionais, 

que, durante anos, neles atuaram, foram tratados no ato do 

encerramento. Jorge Couri, por exemplo, foi proibido de entrar 

no imóvel onde funcionaram os jornais até para pegar pertences 

pessoais. 

Intuí que nossa proposta poderia ser dolorosa para ele, e que 

talvez não quisesse participar do movimento. Mas precisava 

construir um caminho: seguir no trabalho ou, em última hipóte-

se, encerrá-lo. A busca da memória não pode ser uma manobra 

violenta, então, argumentei que nosso desejo não era falar do 

jornal, mas dele, Jorge Couri, e de sua produção fotográfica. In-

formo que este seria o foco do trabalho. Ele, então,  sugeriu que 

começássemos.

No início, se manteve completamente distante, reticente. As 

imagens eram apresentadas a ele, projetadas na parede, mas a 

qualidade perdia muito na comparação com as que apareciam 

na tela do computador compacto que eu manuseava para que 

pudesse apresentar a projeção.

As imagens, pelo menos no princípio, impactaram mais sua es-

posa Marilda do que a ele mesmo. A presença dela foi funda-

mental para modificarmos o envolvimento do homenageado. Ela 

mostrava com alegria algumas pessoas nas fotos e comentava, 

de forma descontraída, as imagens projetadas. As fotografias 

não causavam incômodo à dona Marilda, que parecia se diver-

tir e, com prazer, tecia comentários sensíveis sobre a época, as 

pessoas e aquele cotidiano retratado. Suponho que a postura da 

esposa tirou Jorge da proteção do distanciamento que, aparente-

mente, havia proposto para si. Gradativamente, assumiu o posto 

de comentarista das imagens, e a esposa, não sei se por haver se 

cansado ou por sua postura de refletir de alguma forma a relação 

dos dois, ou, quem sabe, até por, de forma consciente ou não, ter 

percebido que cumpriu seu papel naquele momento, parece que 

transmitiu a ele o direito de operar suas memórias.

1965 - INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES LANÇAVA PROMOÇÕES EM 
CARREATA PELA CIDADE. NO FLAGRANTE, OS CAMINHÕES NA AVENIDA 
DOS ANDRADAS EM FRENTE AO COLÉGIO SANTA CATARINA
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1956 - CORRIDA DOS GARÇONS NA AVENIDA RIO BRANCO, PRÓXIMO AO PARQUE HALFELD

1979 - MANIFESTANTES 
OCUPAM AS ESCADARIAS  
DA CÂMARA MUNICIPAL 
EXIGINDO ANISTIA TOTAL 
E IRRESTRITA PARA OS 
QUE LUTARAM CONTRA A 
DITADURA MILITAR
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Jorge ficou mais falante. Aceitou o café, antes recusado. Comeu 

biscoito e passou a sorrir e a brincar. Pediu umas três vezes que 

tentássemos conseguir o acervo de fotos de papel. “Ali, eu já sei, 

é meu material. Lidava com aquilo. Aqui (no computador) é dife-

rente.” Não são muitas as fotos de sua autoria reveladas em papel 

existentes hoje. Na verdade, bem poucas.

É importante citar que naquele primeiro dia, nosso encontro se 

prolongou por quase três horas e, como já disse, o sentimento 

de nosso homenageado em relação ao trabalho foi se modifican-

do ao longo dessa sessão. No final, ao se despedir, ele pergunta: 

“Quando será o próximo dia? Agora me interessa continuar. Já 

que comecei, quero ir até o final.” E foi!

Enviamos à sua casa as fotos existentes, além de um conjunto que 

revelamos a partir de negativos e imagens digitalizadas, somando 

mais de 400 imagens. Era no papel que ele reconhecia a si mes-

mo, o tempo que chamava de seu e o trabalho que desenvolveu 

ao longo de uma vida inteira. Era assim que suas memórias eram 

operadas e foi assim que a mágoa inicial cedeu lugar ao entusias-

mo e ao orgulho por sua significativa produção. 

A primeira reação que, no início, apontava para um caminho de 

negação e, até mesmo, sofrimento, foi sendo gradativamente 

substituída por outros sentimentos. Seus comentários sobre sua 

produção passaram a ser prazerosos. As observações agora eram 

acompanhadas de um brilho no olhar, que combinavam mais com 

alguém que tem orgulho de sua produção. Orgulho e honra de 

cidadão trabalhador e honesto, já que ele se identifica como um 

trabalhador mais do que como um artista. E as memórias foram 

divididas com a família, que se envolveu no processo.

Em uma destas conversas Jorge me contou, cheio de orgulho, 

como conseguiu fotografar a moça soltando uma pomba, na 

abertura dos Jogos Olímpicos Universitários, e ainda me revelou 

que, entre todas as fotos que tirou, era essa a sua preferida. Foi 

assim que, com um sorriso de menino, contou-me da ousadia para 

obter os registros fotográficos do famoso “sequestro da Rua das 

Margaridas” (ocorrido em 1990 em Juiz de Fora e que mobilizou 

a mídia nacional), e ainda me disse de suas preferências: fotogra-

far crianças, principalmente, as mais pobres; os políticos e suas 

obras; eventos envolvendo autoridades da cidade; seu cotidiano 

e os lances fantásticos do futebol. Foi assim que Jorge Couri tra-

balhou com suas memórias e nos ajudou a fortalecer a memória 

coletiva da cidade.

JORGE COURI (SEGUNDO À ESQUERDA) EM UMA DAS COBERTURAS DO “DIÁRIO MERCANTIL”
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1980 - TRADICIONAL 
CHUVA DE PAPEL PICADO 
NO CALÇADÃO DA RUA 
HALFELD
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ABERTURA DE UMA DAS EDIÇÕES DOS 
JOGOS OLÍMPICOS UNIVERSITÁRIOS 
REALIZADOS NA UFJF
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1964 - VERÕES MARCADOS POR ENCONTROS NO 
SPORT CLUBE JUIZ DE FORA

1956 - RESISTINDO AO TEMPO, A CASA CHIC 
FUNCIONA NO MESMO ENDEREÇO, NA REGIÃO 
CENTRAL DA CIDADE, DESDE OS ANOS 30
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1965 - DESFILE DE CORSOS 
DURANTE OS DIAS DE CARNAVAL

1990 - JORGE COURI DURANTE A COBERTURA DO 
“SEQUESTRO DA RUA DAS MARGARIDAS”, FATO QUE OBTEVE 
AMPLA COBERTURA DA MÍDIA NACIONAL
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1952 - ESCOLHA DA RAINHA DO TUPI MOBILIZAVA A SOCIEDADE JUIZ-FORANA

1970 - LONGE DA ERA DIGITAL, A PERCEPÇÃO DO FOTÓGRAFO NO MOMENTO MÁGICO DO FUTEBOL
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1952 - CAFÉ DIA E NOITE, NA ESQUINA DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS COM RUA MARECHAL DEODORO, NO MESMO LOCAL DESDE SUA INAUGURAÇÀO

1969 - PRÉDIO DOS GRUPOS CENTRAIS, REFERÊNCIA 
ARQUITETÔNICA DO CENTRO DA CIDADE
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1963 - LOJA DA GASTAL S.A., EM EXPOSIÇÃO 
QUE TINHA COMO UM DOS DESTAQUES O 
CARRO GORDINI

1965 - A ENTREGA DE LEITE ERA FEITA POR 
CARROCEIROS EM TODA A CIDADE
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