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O fotógrafo vê 
a história
O povo nas ruas de Juiz de Fora e sua luta por liberdade e democracia pelo olhar de Humberto Nicoline

Rodrigo Barbosa *
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Em frente ao Cine-Theatro Central (em 1984, antes 
da restauração) a luta pelas eleições diretas estava 
nas ruas (e na cara)
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O fotógrafo nunca está na rua impune-

mente. Há muito ele renunciou ao direito 

de andar sem olhar, àquele flanar que 

nós, demais mortais, praticamos usualmente. 

Lá vamos nós – eu e você – pelas ruas, olhando 

para os nossos pensamentos, para os problemas 

que vamos enfrentar no nosso destino, para as 

palavras que teremos que usar quando chegar-

mos, para as imagens que deixamos para trás 

(ou que nos deixaram), para aquela notícia lida 

no jornal, para aquela canção que tocou no rádio. 

Caminhamos com nossas ideias, nossos planos, 

nossas raivas, nossas pequenas e grandes emo-

ções. Às vezes, sorrimos e até falamos sozinhos. 

O fotógrafo não.

O fotógrafo anda com seus olhos de ver a 

cidade. De ver as coisas, de ver as pessoas, de 

ver os prédios, de ver as árvores. De enxergar 

o grande e o pequeno. A história se apresenta 

por imagens, despudorada, ao olhar arregalado 

do fotógrafo. E ele a vê. Torna-se prisioneiro 

da história que desfila diante dele e dá o troco: 

aprisiona, captura, faz da história refém eterna 

de sua lente, extensão dos seus olhos.

A história está nas ruas porque a história está 

nas pessoas – e as pessoas estão nas ruas. É 

claro, as pessoas (e a história) também estão 

nas alcovas, nos palácios, nos templos, nos 

escritórios, nas casas (e o fotógrafo, aliás, tam-

bém está lá, com seu olho espião). Mas, desde 

nossos tataravôs gregos, os fatos, os destinos, 

as decisões estão explodindo nas ágoras, nas 

praças, nas avenidas, nos boulevards, nos largos 

e parques. São nestes espaços que a história se 

faz mais viva ou, talvez, mais visível para o olhar 

inquieto do fotógrafo.

ENSAIO FOTOGR ÁFICO

Na despedida de mais um ano, 1982, a tradicional chuva de papel picado salpicava de 
renovada esperança a face (e o coração) da juizforana
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O fotógrafo nos convida: vem pra rua! Vem comigo ver a his-

tória! A palavra rua vem do latim ruga, que significa isto mes-

mo que você está lendo e pensando: ruga, sulco, dobra. Lá no 

comecinho de Roma, as ruas eram marcadas pelas rodas das 

carroças, que deixavam a terra com aquele aspecto de sulca-

da, “enrugada”. Assim como a roda da nossa história pessoal 

deixa suas marcas no nosso rosto, no nosso corpo, enrugados. 

A ruga/rua é a tatuagem da história; do homem e da cidade.

Nas ruas/rugas de Juiz de Fora, o povo fez história. E o fotó-

grafo foi atrás. Estas mesmas ruas que foram pisadas pelas 

tropas que marcharam há 50 anos, em março de 1964, rumo 

ao Rio de Janeiro e ao Golpe Militar, foram ocupadas nas dé-

cadas seguintes pelos sonhos e lutas do povo. Estivemos lá, 

juiz-foranos, estudantes, professores, trabalhadores, artistas, 

homens, mulheres de todas as idades e de todos os cantos da 

cidade (e o fotógrafo, é claro!).

Do Campus da UFJF, nos anos 80, um rio de indignação 
e de luta nascia para depois inundar a cidade
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O povo marcou as ruas de Juiz de Fora com os sulcos da 

indignação, da esperança, da coragem que transforma. 

Grudou no rosto e no corpo sua mensagem por liberdade e 

democracia. Formou o imenso cordão de gente, que desceu 

feito um rio do Campus da Universidade para o centro. Fez 

vigília no Parque do fundador da cidade para vibrar feito 

um gol por cada voto lá em Brasília em defesa do direito de 

escolher o Presidente. Furou a barreira de coturnos (mistérios 

da língua: será coincidência que esta palavra tanto se pareça 

com “soturno”?). Espiou pela fresta da parede de soldados e 

apanhou no chão o catavento-bandeira como quem colhe no 

asfalto a rosa do povo de Drummond.

A ordem militar quebrada por gestos e olhares inocentes, em desfile na Avenida 
Getúlio Vargas, Centro de Juiz de Fora, em 1982
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Desde cedo, aprendendo a protestar, em 
manifestação contra fechamento de uma escola no 
bairro São Pedro, em Juiz de Fora, em 1984

Os punks também registravam a sua vontade em manifestação em janeiro de 1984

O POVO AO PODER

Castro Alves

Quando nas praças s’eleva

Do Povo a sublime voz... 

Um raio ilumina a treva 

O Cristo assombra o algoz...

(...)

A Praça ! A praça é do povo

Como o céu é do condor

É antro onde a liberdade

Cria águias em seu calor
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No coração da cidade, esquina de Avenida 
Rio Branco e rua Halfeld, a representação 
política ganha as ruas e novos partidos, 
como o PT (novembro de 1982)

De olho no placar e ouvidos atentos aos alto-falantes, a “torcida” da Diretas se reuniu no Parque Halfeld, em abril de 1984
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O olhar do fotógrafo nos convida a ver a história 

na rua. O povo na praça. E “Quando nas praças 

s’eleva / Do Povo a sublime voz... / Um raio 

ilumina a treva / O Cristo assombra o algoz...”, 

cantou o poeta. O raio que ilumina a treva cria a 

imagem que fica. E a imagem que fica não é a 

do General Mourão Filho e sua tropa saindo do 

quartel no Mariano Procópio para inaugurar a 

A fé superando o desconforto durante visita da imagem de Nossa Senhora de Aparecida, em Juiz de Fora, em 1986

Humberto Nicoline, jornalista e poeta da imagem, que vive nas ruas a 

decifrar Juiz de Fora, com seu jeito doce, sua sensibilidade e seu suor, 

com suas câmeras antes analógicas e hoje digitais e, principalmente, 

com seu olhar de ver a história.

*Secretário-adjunto de Comunicação e professor da Faculdade de Comunicação da UFJF

ditadura. A imagem que não se apaga é a imagem 

da praça: a praça! A praça que é do povo como o 

céu é do condor. O povo na rua, neste “antro onde 

a liberdade cria águias em seu calor!”, é o retrato da 

Juiz de Fora que vale a pena.

A Juiz de Fora que o fotógrafo – antes de nós e mais 

do que nós – vê.
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