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RESUMO 

Tendo em vista que as cidades médias brasileiras vivenciam nas últimas décadas uma 

desconcentração da área central, pesquisa-se sobre as galerias comerciais de Juiz de Fora e 

a influência delas na pujança da área de estudo, a fim de responder como a cidade permanece 

com estas formas urbanas ainda sob notoriedade. Para tanto, é necessário analisar e 

compreender a importância das galerias centrais, bem como estabelecer uma análise acerca 

da formação histórica da cidade, esboçar o renome das galerias comerciais no espaço urbano, 

ressaltando os fluxos e os critérios organizacionais, e analisar as galerias que compõe o 

triângulo de estudo compreendido pela Av. Barão do Rio Branco, Av. Presidente Getúlio 

Vargas e Av. Presidente Itamar Franco. Realiza-se, então, uma pesquisa com uma base 

teórico-metodológica sólida para sua elaboração, consistindo em levantamento bibliográfico, 

trabalho de campo in loco, e aplicação de questionário online. Conclui-se que ainda existe 

grande adesão da população ao uso da área central da cidade, bem como das galerias 

comerciais apesar do surgimento de novas centralidades no traçado urbano, portanto, a 

cidade vivencia o processo de desconcentração na região de estudo, mas ainda não houve 

desocupação do local. 

Palavras-chave: área central, cidades médias, desconcentração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Considering that medium-sized Brazilian cities have experienced a deconcentration of the 

central área in recente decades, research is carried out on commercial galleries in Juiz de 

Fora and their influence on the strength of the study área, in order to answer how the city 

remains with there urban forms still under notoriety. Therefore, it is necessary to analyze and 

understand the importance of the central galleries, as well as to establish na analysis of the 

historical formation of the city, outline the reputation of commercial galleries in the urban space, 

highlighting the organizational flows and criteria, and analyze the galleries that composse the 

study triangle comprised of Av. Barão do Rio Branco, Av. Presidente Getúlio Vargas and Av. 

Presidente Itamar Franco. Then, a research with a solid theoretical-methodological basis for 

its elaboration is carried out, consisting of a bibliographic survey, field work in loco, and 

application of an online questionnaire. It is concluded that there is still great adhesion of the 

population to the use of the central área of the city, as well as commercial galleries despite the 

emergence of new centralities in the urban layout, therefore, the city experiences the process 

of deconcentration in the study region, but not yet there was vacancy of the place. 

KEY-WORDS: central área, medium cities, deconcentration.   
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1. Introdução 

 

A maioria dos indivíduos que residem ou frequentam a cidade de Juiz de Fora já esteve 

em sua área central a fim de oferecer ou obter algum tipo de serviço, por causa desse ser o 

lugar onde se concentram a maior parte das atividades econômicas. Além disso, os citadinos 

provavelmente já se depararam com alguma das dezenas de galerias comerciais nessa 

região, sendo algumas datadas de mais de 70 anos de construção, e outras mais recentes. 

Muitos podem utilizar suas dependências sem se questionar e dialogar com as galerias em 

si, mas, ao estabelecer uma breve análise, é possível observar a ímpar relevância dessas 

galerias para a consolidação da importância da área central da urbe, bem como os diferentes 

usos e funções dessas – as quais podem ocupar desde lojas, acesso para os demais 

pavimentos do edifício, até salões, imobiliárias, supermercados, cursos preparatórios e outros. 

Nessa perspectiva, a Geografia é claramente percebida como um saber estratégico, 

ao passo que conhecer o território é instrumento de poder (LACOSTE, 2012) e, dessa forma, 

conhecer o espaço geográfico torna-se fundamental para o ordenamento territorial e também 

para compreendê-lo. Assim sendo, as galerias comerciais assumem um papel primordial no 

destaque da região central de Juiz de Fora, fazendo-se necessário o estudo dessa temática, 

principalmente no que diz respeito ao triângulo compreendido entre a Avenida Barão do Rio 

Branco (primeira rua da cidade), a Avenida Presidente Itamar Franco (resultante da 

canalização de um córrego afluente do Rio Paraibuna, na segunda metade do século XX) e a 

Avenida Presidente Getúlio Vargas (trecho da estrada União e Indústria). Isso porque formam 

o considerado coração da cidade de Juiz de Fora, o qual não apenas é o lugar central de 

nascimento da cidade, mas também o lugar onde a vida urbana ocorre1. 

Diante disso, o centro é de suma notabilidade na morfologia das cidades, em sua 

organização e fluidez, uma vez que é o ponto onde as atividades dos citadinos convergem, 

seja para trabalho, consumo, lazer ou moradia. Considerando tais aspectos, é pertinente 

pontuar que a área central passou a desfrutar de máxima acessibilidade dentro do espaço 

urbano e, junto ao maior uso e busca pela região, a especulação imobiliária e a valorização 

territorial também crescem cada vez mais. Em Juiz de Fora, a verticalização e o adensamento 

nessa porção da cidade é cada vez maior e, consequentemente, é patente a necessidade de 

maior estudo e compreensão acerca das características da urbe sob esse viés, de modo a 

construir um diálogo profícuo. 

Ademais, é nessa área central em que ocorrem as maiores e mais significativas 

conexões dos fluxos, concentrando, também, grande parte dos meios de consumo individuais 

                                                           
1 ABDALLA, 2000, p.10 apud COLCHETE FILHO, Antônio; BRAIDA, Frederico; CARDOSO, Carina Folena. Cidade 

e comércio: relações em Juiz de Fora, Minas Gerais. Oculum Ensaios, v. 11, n. 1, 2014, p. 158. 
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e coletivos (SILVA, 2004, p.60). Nelas, geralmente encontram-se os equipamentos voltados 

para o comando, como prefeituras, câmaras de vereadores e escritórios de empresas. Por 

isso, é relevante estudar a partir desse viés geográfico em consonância à formação das 

galerias comerciais centrais da cidade em questão, para que se torne possível entender a 

dinâmica do espaço urbano da área central e como as galerias participaram de sua gênese, 

trazendo, até os dias de hoje, tanta notoriedade para a tal localidade.  

 Desse modo, o objetivo geral do presente trabalho é analisar e compreender a 

relevância das galerias centrais de Juiz de Fora (MG) para o centro principal da cidade. No 

que tange aos objetivos específicos, destaca-se que esses são: 

 Estabelecer uma análise acerca da formação histórica da cidade; 

 Esboçar a importância das galerias comerciais no espaço urbano, ressaltando os 

fluxos e os critérios organizacionais do centro urbano; 

 Analisar as galerias comerciais que compõem o triângulo de estudo compreendido 

pelas três grandes avenidas da cidade. 

Assim sendo, esta pesquisa segue estruturada em outras três partes, além desta 

introdução, dos procedimentos metodológicos e das considerações finais. No terceiro 

capítulo, foi realizada uma breve retomada histórica da formação da área central de Juiz de 

Fora com o intuito de compreender de que modo se consolidou a antigamente intitulada 

“Manchester Mineira”2 e a participação das galerias nisso. Em seguida, foi desenvolvida a 

caracterização da área central e das galerias, como limitações geográficas, usos e atribuições. 

No quinto capítulo, por fim, abordou-se a análise das galerias, utilizando os dados coletados 

no decorrer deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Termo que faz alusão ao pioneirismo do município na industrialização do estado. 
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2. Metodologia 

  

O presente trabalho possui, como ponto de partida, um levantamento bibliográfico com 

livros, teses, artigos e dissertações que possibilitaram a formação de uma base teórico-

metodológica sólida para a sua elaboração. Esse processo se deu, majoritariamente, de forma 

online – visto o cenário de pandemia decorrente do COVID-19 –, assim como ocorreu com 

toda a metodologia, com exceção da etapa do trabalho de campo para coleta de informações. 

Ressalta-se que essa última parte, a qual diz respeito à metodologia, foi afetada e reajustada 

de modo a obedecer às regras de isolamento social e de saúde pública. 

 Após o levantamento bibliográfico e o posterior fichamento dos textos pertinentes à 

construção do trabalho, foi realizado o trabalho de campo in loco na cidade de Juiz de Fora, 

na área central, onde percorreram-se todas as ruas compreendidas no triângulo de estudo 

(Avenida Barão do Rio Branco, Avenida Getúlio Vargas e Avenida Itamar Franco). Tal trabalho 

ocorreu no dia 22 de julho de 2021, tendo sido organizado de forma a examinar a área de 

estudo previamente selecionada, cumprindo todas as medidas de prevenção de contágio do 

COVID-19 estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. Além disso, destaca-se que o 

procedimento metodológico contou com uma ficha de campo (APÊNDICE 1) criada pela 

própria autora, visando a coletar dados atualizados a respeito da temática proposta. Essa 

ficha teve como informações a serem levantadas: o nome das galerias, qual a funcionalidade 

principal da galeria, a quantidade média de estabelecimentos que a galeria possui e se possui 

alguma característica adicional pertinente a ser anotada.  

Somado a isso, foi desenvolvido um questionário online (APÊNDICE 2), através da 

plataforma do Google Forms, a qual, considerando a situação pandêmica atual, demonstrou-

se como a forma mais segura para realizar o levantamento de dados, garantindo a saúde e a 

segurança da pesquisadora e dos entrevistados. O intuito, ao aplicá-lo, foi de analisar a 

conformidade indivíduo-meio, observando a percepção que os respondentes possuem sobre 

as galerias juiz-foranas, e traçando, assim, uma análise entre o objeto de estudo e como os 

usuários se relacionam com ele, de modo a coletar maiores e mais atuais informações sobre 

essa temática. 

Nessa toada, apresenta-se, a seguir, o questionário e as perguntas as quais o 

participante deveria responder: 

- Qual seu gênero?  

- Você reside em Juiz de Fora? 

- Se é morador de Juiz de Fora, em qual bairro reside? 

- Qual sua faixa-etária? 

- Qual seu nível de escolaridade? 

- Qual sua renda mensal? 
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- Com que frequência você vai ao centro de Juiz de Fora? 

- Ao ir ao centro da cidade, você já passou por alguma galeria? 

- Você utiliza as galerias para fazer compras? 

- Ao ir ao centro da cidade, você vai objetivamente em alguma galeria em busca de 

um produto ou serviço? 

- Você costuma utilizar as galerias como? 

- Você sabe quantas galerias Juiz de Fora possui entre a Av. Barão do Rio Branco, Av. 

Getúlio Vargas e a Av. Itamar Franco? 

- Qual a sua opinião sobre as galerias de Juiz de Fora? 

No que tange ao contingente de respondentes, esse foi de 202 indivíduos, com faixa 

etária e idades variando entre menores de dezoito anos, dezoito e vinte e oito anos, vinte e 

oito até trinta e oito anos, trinta e oito aos quarenta e oito e, por fim, dos quarenta e oito em 

diante. Objetivou-se, com isso, abarcar justamente as diferenças existentes na sociedade, 

buscando também compreender se isso reflete ou não a percepção do espaço geográfico 

sobre essa temática. 

Outrossim, foi realizada, durante toda a elaboração do trabalho, visitas e consultas em 

sites que pudessem contribuir para a construção da pesquisa, como o site da Prefeitura de 

Juiz de Fora, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da 

Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora, a análise dos estudos das Regiões de 

Influência das Cidades (REGIC), o blog Maria do Resguardo (acervo digital de fotos da 

cidade), dentre outros meios de coletas de informações pertinentes. 

Por conseguinte, as informações coletadas foram organizadas e ordenadas através de 

recursos disponíveis no Pacote Office, de modo a possibilitar uma melhor leitura das mesmas. 

Além disso, foram utilizados os softwares ArcGis 10.8 e QGis 3.16 necessários para a 

confecção de mapas utilizados na presente pesquisa. 
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3. Breve histórico da área central de Juiz de Fora 

 

Este capítulo avança sobre a apresentação e a discussão dos principais elementos 

históricos e geográficos da urbe de estudo. Primeiramente, foi abordada a caracterização e a 

importância de Juiz de Fora no cenário mineiro e atentou-se também para o papel do café na 

economia e o papel das indústrias, bem como a atual conjuntura econômica que a urbe vive. 

Em adição, foi realizado um breve histórico da região central, abordando a relevância dessa. 

Desse modo, a partir da expressividade da área central, realizou-se um resgate histórico, 

baseado no estado da arte, para entender o papel empregado pelas galerias na região e a 

pujança da área, presente até os dias de hoje. 

 

3.1. A cidade de Juiz de Fora: breve formação e composição territorial 

 

 O espaço está carregado de sentido, e suas formas e seus traçados se remetem entre 

si e se articulam em uma forma simbólica (CASTELLS, 1983), a qual corrobora o fato que o 

espaço geográfico não está estruturado ao acaso e que suas formas devem ser estudas. No 

caso do objeto de estudo do presente trabalho, a cidade de Juiz de Fora, faz-se necessário 

voltar ao passado para, assim, compreender o presente e esboçar o futuro. 

Decorrente de sua vertiginosa expansão, no segundo dia do ano de 1856, a vila de 

Santo Antônio do Paraibuna é elevada à categoria de cidade, com o nome de Cidade do 

Paraibuna, e, em 1865, ganha o nome de Juiz de Fora (BARBOSA, 2017). Esse ocorrido 

complexificou as relações de propriedade no espaço, aumentando os vínculos nele expressos 

e ratificando o crescimento da agora intitulada cidade. Somado a isso, a sua posição 

geográfica também colaborou para tal expansão, favorecida por rotas que por aqui passavam, 

como o Caminho Novo, ao ligar a passagem para cidades importantes. Desse modo, Juiz de 

Fora era posicionada como a parte central da Zona da Mata Mineira. 

 A cidade, que completou em 2021 seus 171 anos de história, localiza-se na região 

sudeste do país, no estado de Minas Gerais e na chamada Zona da Mata Mineira, conforme 

anteriormente mencionado. A seguir, na figura 1, tem-se a localização da área de estudo: 
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FIGURA 1: Mapa da Localização da Área de Estudo 

Fonte: IBGE (Organização da autora). 

 

 Localizada próxima a locais importantes, como o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a 

cidade mineira, com o passar dos anos, foi crescendo e incorporando um maior número de 

habitantes ao seu espaço geográfico. Atualmente, somados os nove distritos de Juiz de Fora, 

são aproximadamente 573 mil habitantes, de acordo com a estimativa populacional do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2020.  

A cidade de Juiz de Fora é a Capital Regional da Zona da Mata Mineira, e é uma 

Região de Influência para a capital do estado (REGIC, 2018), o que evidencia a notoriedade 

da localidade de estudo. Ainda, foi elaborada, pela autora desta pesquisa, uma tabela com 

dados retirados da plataforma SIDRA do IBGE dos anos de 2001 a 2020 (excluindo 2007 e 

2010 que não estavam disponíveis na plataforma), sendo desenvolvida no intuito de elucidar 

o aumento populacional verificado nas duas últimas décadas, mas também de observar a 

tendência quantitativa em que estamos inseridos nos últimos anos. Adiante, tem-se o material 

mencionado:        
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   TABELA 1: Estimativa populacional de Juiz de Fora - MG. 

 

 

FONTE: IBGE (2021). Organização da autora. 

 A partir da Lei n°13.769, de 25 de outubro de 2018 (PJF, 2018), criaram-se novos 

distritos de Juiz de Fora, que agora possui ao todo nove, sendo eles: Sede, Sarandira, Caetés 

de Minas, Monte Verde de Minas, Humaitá de Minas, Torreões, Valadares, Rosário de Minas 

e Penido. A seguir, na figura 2, tem-se a localização geográfica dos Distritos dessa cidade: 
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FIGURA 2: Mapa dos Distritos de Juiz de Fora. 

FONTE: PJF (2021). Organização da autora.  

 

 Ademais, com relação aos domínios morfoclimáticos da região de estudo, Aziz Ab’ 

Sáber (2012, p.17), compreende Juiz de Fora como pertencente ao domínio dos “Mares de 

Morros” com características de áreas mamelonares tropical-atlântica florestada, tendo-se 

mostrado ser o meio físico, ecológico e paisagístico mais complexo e difícil do país em relação 

às ações antrópicas. Além disso, Barbosa (2017, p. 23), trazendo para a particularidade da 

cidade, discorre também sobre a vegetação e a denominação que a região possui: 

 

Antes da chegada dos colonizadores por essa região, a paisagem era 

marcada pela vegetação Atlântica, caracterizada por florestas 

estacionais semideciduais, onde o padrão florístico de grande porte 

recobria o sinuoso relevo de serras, morros e morrotes. Em virtude 

dessa característica, foi denominada região da mata, cujas florestas 

abrigavam diversas populações indígenas, sobretudo aquelas do ramo 

Tupi. 

 

 Outrossim, no que tange ao clima da área de estudo, esta é classificada como 

pertencente ao clima tropical úmido3, possuindo duas estações bem definidas na cidade: uma 

                                                           
3 KOPPEN, 1970 apud PAULA, Rafaela Teixeira; ROCHA, Geraldo César. ANÁLISE DO QUADRO FÍSICO EM 

AMBIENTE TROPICAL ÚMIDO E REFLEXOS NA VULNERABILIDADE CLIMÁTICA, O CASO DE JUIZ DE FORA 

– MG. XIII ENANPEGE. São Paulo, 2019. p.7. 
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quente e chuvosa e outra fria e seca. Somado a isso, a litologia do município está inserida em 

três unidades geológicas de grande extensão, o Complexo Juiz de Fora, o Complexo 

Mantiqueira e o grupo Andrelândia, onde se encontram rochas metassedimentares, gnaisses, 

biotita gnaisses, quartzitos, rochas calcissilicáticas, granada quartzitos e ortogranulitos 

(PAULA; ROCHA, 2019), dentre outras, as quais são, por sua vez, controladas por um sistema 

de falhas de empurrão que se estendem na direção Nordeste-Sudoeste (NE-SW) e Noroeste-

Sudeste (NW-SE)4.  

 

3.2. Pequena caracterização econômica da Zona da Mata Mineira 

 

 A economia juiz-forana foi um dos importantes elementos que impulsionou o 

expansionismo vivenciado pela cidade. O cultivo de café, no início do século XIX, foi um 

propulsor de fluxo migratório para a Zona da Mata, pois as regiões mineradoras do interior do 

estado haviam se transformado em uma área de expulsão da população, e, nesse contexto, 

o surto cafeeiro se mostrou como a “mola econômica” desencadeadora desse processo 

(BARBOSA, 2017). Tal fator é muito importante para a Geografia Histórica da cidade, 

devendo, portanto, ser abordado de modo a elucidar essa relevância. 

 Nessa perspectiva, a produção cafeeira seguiu crescendo mais a cada ano enquanto 

a Zona da Mata se destacava no contexto mineiro, sendo responsável por mais de 90% da 

exportação de café em Minas Gerais (BARBOSA,2017). Esses fatos evidenciam claramente 

o papel que a cidade incorporou no cenário em questão, tendo esse produto não somente 

como propulsor demográfico, mas também econômico. E, corroborando isso, Maria Lucia 

Pires Menezes (2010, p.3) discorre que Juiz de Fora: 

 

Constituiu na virada do século XIX para o XX a maior cidade de Minas Gerais 

e a mais importante economicamente em função da agricultura e do impulso 

industrial atrelada às inversões financeiras derivadas das exportações 

cafeeiras, ainda sob a égide da supremacia econômica da antiga capital 

federal: - o Rio de Janeiro.  

 

                                                           
4ROCHA, 2006 apud PAULA, Rafaela Teixeira; ROCHA, Geraldo César. ANÁLISE DO QUADRO FÍSICO EM 

AMBIENTE TROPICAL ÚMIDO E REFLEXOS NA VULNERABILIDADE CLIMÁTICA, O CASO DE JUIZ DE FORA 

– MG. XIII ENANPEGE. São Paulo, 2019. p.7.  
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 Outrossim, esse momento econômico vivenciado pela cidade irá propiciar o seu 

desenvolvimento de modo amplo, através de investimentos em atividades urbanas, indústrias 

e comércio. Apesar de a Zona da Mata representar apenas 5% do território mineiro, a região 

foi a mais rica do estado até o início do século XX (CARVALHO, 2006, p.7). Somado a isso, 

outro ponto importante a ser elencado sobre a relevância desse local e também de Juiz de 

Fora é a construção de estradas que seriam elementares para tal crescimento e para 

características anteriormente mencionadas. Sob essa ótica, Yuri Barbosa (2017) pontua a 

Estrada Nova como muito importante e central por ter sido a responsável por ditar o eixo no 

qual a cidade seria estabelecida, além de também mencionar a Estrada União e Indústria que 

levara Juiz de Fora a outro patamar, consolidando-a cada vez mais. 

 O crescimento da região era notório, no entanto, em meados de 1900, há um certo 

declínio na produção cafeeira, que ascendeu novamente em 1910 devido à elevação dos 

preços no mercado externo. Já na década seguinte, houve uma crise profunda da cafeicultura 

local, marcada, sobretudo, pelo esgotamento das matas – fato que irá resultar na 

inviabilização da própria economia agroexportadora local (BARBOSA, 2017). Pontua-se 

também a crise mundial de 1929, a qual influiu em uma nova conjuntura econômica por todo 

o globo terrestre. Ademais, destaca-se que, em escala local, é esse declínio produtivo do café 

um dos fatores que também favoreceu um investimento e um fomento do desenvolvimento 

industrial da cidade.  

 Todavia, é imperioso relatar que não foi apenas a produção cafeeira a força motriz 

para este processo, cabendo destacar o posicionamento geográfico, que também foi de suma 

importância, principalmente após a União e Indústria.  Somados esses fatores, resultou-se na 

possibilidade de a industrialização ocorrer na cidade, diferenciando-a, assim, das demais da 

Zona da Mata. Ainda, outros dois fatores importantes para o desenvolvimento industrial foram 

os empréstimos realizados nas instituições financeiras abertas na cidade e a energia elétrica, 

a qual permitiu, por exemplo, o funcionamento das indústrias, a presença de iluminação e dos 

bondes elétricos, que, por sua vez, ampliaram os horizontes da cidade, inserindo Juiz de Fora 

no rol de cidades industrializadas do país (BARBOSA, 2017). Pontua-se, por fim, que a 

centralidade exercida pela cidade está nitidamente atrelada à localização da cidade dentro da 

rede urbana nacional (FERRETTI DO AMARAL, et. al. 2019). 

 Assim sendo, entre ascensões e declínios, Juiz de Fora foi progressivamente 

assumindo um papel importante nos cenários estadual e nacional. Também de acordo com 

Yuri Barbosa (2017), o século XX chega trazendo à cidade um grande desenvolvimento dos 

setores secundários e terciários da economia e do modo de vida urbano, sendo que, como 

destacado, a transição da década de 20 para a década de 30 foi um período conturbado, 
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indicando a desaceleração nesse setor na cidade. Ainda, em meio à crise vivenciada, ainda 

houve um desenvolvimento urbano mesmo que de forma mais discreta, o que será melhor 

abordado no decorrer do presente trabalho, ao passo que se insere diretamente no cerne da 

pesquisa – as galerias comerciais centrais da cidade. 

 Consoante a Pires (2004), na década de 1920, os investimentos em solo urbano 

passaram a ser uma das alternativas mais lucrosas para a burguesia juiz-forana. Paripassu a 

isso, entre 1923 e 1932, foi construída a primeira galeria da cidade, a Galeria Pio X, pelo Sr. 

Arthur Viana, a qual deu origem a tantas outras, que serão abordadas a seguir. 

 

3.3. A área central e as galerias comerciais: uma relação profícua  

 

 O comércio de uma cidade reflete não somente as dinâmicas sociais e econômicas 

dos centros urbanos, como também se estabelece por meio delas, e, juntamente ao seu 

crescimento populacional, a cidade vem agregando novos mercados consumidores que 

trazem para o tecido urbano a inserção de tipologias comerciais diferenciadas (COLCHETE 

FILHO et. al. 2014, p. 157). A região em questão é uma das mais valorizadas da cidade por 

concentrar os serviços e ser ponto de encontro entre os indivíduos, ao passo que suas galerias 

fazem parte da composição e da estruturação da área central. Conforme mencionado 

anteriormente, a relevância da região já é observada, principalmente, no século passado, 

após fatores históricos convergirem para o desenvolvimento urbano da localidade.  

Destarte, a paisagem urbana é a expressão da “ordem” e do “caos”; manifestação 

formal do processo de produção do espaço urbano, colocando-se em nível aparente e 

imediato (CARLOS, 2005, p. 36). A partir disso, no que tange à formação da área e à 

veemência de estudo sobre a produção do espaço geográfico, Clareto e Terra (2007, p.6) 

pontuam o inventário posmortum do Tenente Antônio Dias Tostes como um fator muito 

importante para o campo de estudo do presente trabalho: 

 

Outro evento que gostaríamos de destacar é o inventário posmortum do Tenente 

Antônio Dias Tostes, em 1850, que estabeleceu a divisão da atual área central de Juiz 

de Fora em 12 faixas de terra que começavam no morro do Imperador e se estendiam 

até o rio Paraibuna, que foram distribuídas entre seus herdeiros. As faixas eram 

paralelas entre si e perpendiculares à Rua Direita (atual Avenida Rio Branco). 

Conforme o povoado ia crescendo, vários desses proprietários foram fazendo 

doações de suas terras, para a construção das primeiras ruas que acabaram seguindo 
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um traçado que acabou se constituindo, do ponto de vista de traçados urbanos, em 

um fator importante para o nascimento das galerias. (CLARETO; TERRA. 2007. p. 6)  

 

 É notório e até mesmo explícito no fragmento acima mencionado, a importância desse 

inventário no nascimento e na formação das primeiras galerias, como também na estruturação 

da embrionária área central da cidade, que, anos após, viria a ser um dos locais mais 

especulados no setor imobiliário e local de convergência entre os citadinos. Além disso, como 

fator importante para a conformação das tipologias comerciais aqui encontradas, Colchete 

Filho et. al. (2014, p. 157) pontuam que a constituição de uma população imigrante foi muito 

importante e que os sírios e libaneses tiveram uma participação efetiva nesse processo, o que 

foi de extrema relevância para o desenvolvimento urbano da cidade. 

Por conseguinte, conforme anteriormente exposto e também delineando a formação 

do objeto de estudo do presente trabalho, a galeria mais antiga da cidade data sua construção 

entre os anos de 1923 a 1932, sendo a que ligaria as ruas Halfeld e Marechal Deodoro – duas 

das ruas mais importantes da cidade onde se concentravam boa parte dos estabelecimentos 

comerciais (CLARETO; TERRA. 2007, p.7). As autoras Clareto e Terra (2007) anteriormente 

citadas, ainda relatam que a construção era considerada uma ousadia por parte do Sr. Arthur 

Vieira, porque Minas Gerais não possuía galeria, enquanto o Rio de Janeiro contava apenas 

com uma, a Galeria Cruzeiro, na qual, há indícios, o sr. Vieira teria se inspirado. 

 Nesse viés, a quantidade de galerias comerciais proliferou vigorosamente a partir da 

década de 1950 (CARVALHO, 2005), e seus usos são dos mais diversos: comércio, pequenas 

indústrias, restaurantes, supermercados, cursos preparatórios, escritórios e afins. Desse 

modo, torna-se imperioso pontuar que, em uma situação de extrema competitividade 

mercadológica como essa em que vivemos, os lugares repercutem os embates entre os 

diversos atores, e o território como um todo revela os movimentos de fundo da sociedade 

(SANTOS, 2017). Essa característica de possuir tantas galerias na área central conferiu à 

cidade um caráter diferenciado das demais, sendo que a malha central se solidificou 

intensivamente através das galerias, evidenciando uma arquitetura e um urbanismo 

singulares. Dessa forma, essa região da cidade foi sendo construída a partir de um equilibrado 

mix de funções, sejam elas comerciais, de prestação de serviços, habitação e/ou lazer – fatos 

que garantiram, até os dias de hoje, a manutenção da vitalidade da região (BRAIDA; 

OLIVEIRA. 2016. p. 76). 

 Segundo Junqueira (2006), a última grande modificação sofrida pelo centro da cidade 

foi a abertura da atual Avenida Presidente Itamar Franco, no final da década de 1960 e 

princípio da década de 1970. Segundo a autora, pode-se considerar que, somente no final do 
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século XX, a estrutura urbana da cidade de estudo foi consolidada, visto que, a partir de então, 

as modificações realizadas são caracterizadas como renovações arquitetônicas, de modo a 

tornar o espaço mais contemporâneo. 

 Atualmente, quase 90 anos após a construção da primeira galeria na cidade, a área 

central e também as galerias de Juiz de Fora ainda possuem uma grande expressividade, não 

perdendo espaço para as novas centralidades e/ou novos empreendimentos. Contudo, no 

presente estudo, serão observadas e analisadas as galerias compreendidas entre a Avenida 

Barão do Rio Branco (primeira rua da cidade), Avenida Presidente Itamar Franco (resultante 

da canalização de um córrego afluente do Rio Paraibuna, na segunda metade do Século XX) 

e a Avenida Presidente Getúlio Vargas (trecho da estrada União e Indústria), visto que formam 

o considerado coração da cidade de Juiz de Fora, sendo não apenas o lugar central de 

nascimento da cidade, mas também o local onde a vida urbana ocorre5.  

 Logo, visto a notoriedade da área central da cidade e também o papel das galerias 

nesse cenário, no próximo capítulo serão abordadas, com maior riqueza de detalhes, as 

características das galerias em Juiz de Fora, as razões para trazerem tanta pujança ao centro 

e como, apesar da tendência de desconcentração das atividades na área central e a 

pulverização na cidade de estudo, o centro ainda possui tamanha expressividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5ABDALLA, 2000, p.10 apud COLCHETE FILHO, Antônio; BRAIDA, Frederico; CARDOSO, Carina Folena. 

Cidade e comércio: relações em Juiz de Fora, Minas Gerais. Oculum Ensaios, v. 11, n. 1, p. 158, 2014.  
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4. As galerias comerciais de Juiz de Fora: passado e presente 

 

 No capítulo que segue, são abordados fatos das galerias comerciais a fim de 

compreender a importância dessas na formação e estruturação da área central juiz-forana. 

Optou-se por dividir em três partes, uma contemplando o triângulo de estudo e estabelecendo 

destaque para as ruas Halfeld e Marechal Deodoro, outra destinada a um breve apanhado 

histórico das galerias comerciais, e, por último, uma com a situação presente vivenciada na 

área central da cidade, quantas são e quais são as galerias que hoje em dia ocupam espaço 

e representam um símbolo em Juiz de Fora. 

 

4.1. Triângulo de estudo 

 

 A vida cotidiana, com suas múltiplas atividades, cria as formas, a dinâmica do 

fenômeno e o seu conteúdo (CARLOS, 2005, p. 37) – sendo esses conteúdos característicos 

de cada cidade, ajustando-se à sua geomorfologia, ao seu clima, ao seu povoado e a outros. 

Logo, estudar as relações existentes nos fixos e fluxos, como proposto por Milton Santos 

(2004), em seu livro Por uma geografia nova, possibilita o delinear do pensamento geográfico 

e a construção dele para compreender a cidade em questão. 

O núcleo da cidade pode ser descrito, conforme anteriormente mencionado, pelo 

espaço geográfico compreendido entre a Avenida Barão do Rio Branco (trecho da antiga 

Estrada do Paraibuna e primeira rua de Juiz de Fora), pela Avenida Presidente Getúlio Vargas 

(trecho da estrada União Indústria) e pela Avenida Presidente Itamar Franco (resultado da 

canalização, na segunda metade do século XX, de um córrego afluente do Rio Paraibuna). 

Faz-se importante mencionar que a cidade de estudo, devido à sua localização geográfica, 

não é banhada por mares, e esse fator faz com que o principal rio da cidade, o Rio Paraibuna, 

seja um corpo d’agua importante para o assentamento da população (BRAIDA, 2008, p.92). 

  A origem desse triângulo das três grandes avenidas advém do desenho técnico de 

1860, cuja autoria é de Gustavo Dott, que constituiu-se como um elemento importante para a 

organização e estruturação da cidade (CARVALHO, 2006, p.34-35). Tal projeto privilegia o 

traçado ortogonal, visto que, embora a cidade esteja em um fundo de vale – o que resulta em 

um relevo geomorfologicamente montanhoso –, o centro é plano, configurando um fator que 

facilitou a implantação dessa malha viária conformada por ruas perpendiculares entre si 

(BRAIDA, 2008, p.93). As ruas compreendidas nesse encontro de três grandes avenidas 

compõem uma das regiões mais valorizadas da cidade, concentrando, também, grande parte 

dos comércios e serviços da área central. 
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De acordo com Abdalla6, a estrutura urbana do centro de Juiz de Fora é fruto de ações 

públicas e privadas que são divididas em três categorias, sendo elas: a) posição geográfica, 

a qual confere a ligação entre o estado de Minas Gerias e o Rio de Janeiro, a citar 

empreendimentos públicos e privados, como o Caminho Novo, a Estrada do Paraibuna, a 

Rodovia União e Indústria, as estradas de ferro da Central do Brasil e da Leopoldina Railway; 

b) intermédio tanto da administração local quanto da própria comunidade, com planos para 

melhoramentos urbanos e afins; e, por fim, c) obras de saneamento e correção do leito do Rio 

Paraibuna, que tinham como finalidade controlar as frequentes enchentes que ocorriam na 

área central da cidade. 

 Junqueira (2006), mestra em urbanismo, ainda pontua que na área compreendida 

pelas três grandes avenidas de estudo converge grande parte do setor terciário, terminais de 

transporte público, verticalização e uso intensivo do solo, em um traçado mais regular 

elaborado a partir da antiga Estada do Paraibuna, atual Avenida Barão do Rio Branco, com 

ruas perpendiculares ou paralelas a ela, sendo a primeira área de ocupação da cidade. Dessa 

forma, na evolução da sociedade e do território, cada um dos seus componentes tem um 

papel diferente no movimento da totalidade (SANTOS, 2014), ressaltando a singularidade e a 

importância de cada um. No entanto, ao passo que vivemos sob a égide capitalista visando 

progressivamente mais lucro, torna-se evidente que, pelo fato de o valor relativo de terra subir 

mais no centro, essa área é impulsionada pelo fenômeno da especulação imobiliária 

(SANTOS, 2009). É pertinente destacar que isso também se deve ao uso e à supervalorização 

do solo, que corresponde a uma das áreas mais valorizadas da cidade. 

Destarte, a escolha a priori do enfoque na rua Halfeld (antiga Rua da Califórnia), no 

presente trabalho, ocorreu em função de ser caracterizada, por diversos autores do tema, 

como a alma do centro; o eixo estruturador, sendo o local que possui o maior número de 

galerias contabilizadas e o berço do nascimento da primeira galeria da cidade, a Galeria Pio 

X, inaugurada em 1923 pelo Sr. Arthur Vieira. A seguir, pode-se apreender um pouco da 

história de uma das ruas mais importantes da cidade e fundamental para nosso estudo: 

 

A história da Rua Halfeld começa por volta de 1853. Com o nome de Rua da Califórnia, 
ela foi uma das várias vias que a Câmara Municipal mandou abrir em comemoração 
à elevação da Vila de Santo Antônio à categoria de cidade. Central, a nova rua 
progrediu rápido, atraindo todas as novidades, apesar de ainda em 1870 estar cercada 
de construções precárias que não resistiram ao tempo. Em 1878, já era 
macadamizada (o sistema de calçamento mais moderno da época). Pouco depois, em 
1881, era uma das primeiras ruas servidas por bondes. Em 1884, o grande número 
de carruagens trafegando pela rua já preocupava, levando à reivindicação de 
implantação de mão única. E em 1889 passou a contar com iluminação elétrica. Do 
final do século XIX até meados de 1930, o perfil urbano da Rua Halfeld era o de uma 

                                                           
6 ABDALLA, 1996, p. 6-7 apud JUNQUEIRA, Patrícia Thomé. Da cidade à centralidade: a formação dos centros e 

o processo de descentralização nas cidades de médio porte: estudo de caso: Juiz de Fora. UFRJ/FAU, 2006, p. 

80. 
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via formosa, com construções fundamentalmente marcadas por uma preocupação 
estética, cheias de adornos que contribuíram para dar leveza e encanto à rua. (…) 
Esta Rua Halfeld foi vítima de sua própria valorização como principal via comercial e, 
posteriormente, residencial7.  

 

A arquitetura da rua Halfeld, tal qual a conhecemos hoje em dia como um “calçadão”, 

só foi estabelecida e fechada para o trânsito de veículos em meados da década de 1970. 

Antes disso, os automóveis podiam circular por ela, como se pode observar na figura abaixo: 

 

 

FIGURA 3: Rua Halfeld (1974). 
FONTE: Blog Maria do Resguardo, disponível em 

https://www.mariadoresguardo.com.br/search/label/Rua%20Halfeld?updated-max=2014-08-13T00:02:00-
03:00&max-results=20&start=40&by-date=false  

 

Além disso, um fato de grande importância para a simbologia da rua Halfeld foi a 

construção do Cine Theatro Central, inaugurado em 1929, e que será abordado com mais 

detalhes nas próximas páginas. Somado a isso, nessa rua, atualmente, estão situadas lojas 

famosas e até mesmo grandes redes, como: Riachuelo, Pernambucanas, Casa&Vídeo, Ponto 

Frio, dentre outras, as quais corroboram a pujança do centro de Juiz de Fora. Hoje em dia, 

com uma arquitetura diferenciada e também com mais de 15 galerias comerciais, a rua 

continua possuindo grande notoriedade: 

 

                                                           
7 Neves, [s.d], p.52 apud BRAIDA, Frederico. Passagens em rede: a dinâmica das galerias comerciais e dos 

calçadões nos centros de Juiz de Fora e de Buenos Aires. UFRJ/FAU, 2008, p. 100. 

https://www.mariadoresguardo.com.br/search/label/Rua%20Halfeld?updated-max=2014-08-13T00:02:00-03:00&max-results=20&start=40&by-date=false
https://www.mariadoresguardo.com.br/search/label/Rua%20Halfeld?updated-max=2014-08-13T00:02:00-03:00&max-results=20&start=40&by-date=false
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FIGURA 4: Rua Halfeld (2021). 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 

 

 

FIGURA 5: Esquina da Rua Halfeld com a Rua Batista de Oliveira. 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 

 

No que tange ao estudo das galerias presentes na rua Halfeld, essas serão abordadas 

a posteriori, ainda no presente capítulo. Prosseguindo pelas ruas de maior influência na 

cidade de Juiz de Fora, a rua Marechal Deodoro (antiga Rua da Imperatriz) possui também 
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grande expressividade, compreendendo, junto à primeira rua de estudo, um expressivo 

número de galerias em sua extensão. Em 2021, possui cinco galerias, além das que a ligam 

à rua Halfeld. Na figura a seguir, visualiza-se o comércio estabelecido na década de 1960 e, 

posteriormente, a configuração espacial atual da rua Marechal Deodoro: 

 

 

FIGURA 6: Rua Marechal Deodoro (1969). 

FONTE: Acervo Simón Eugênio Sáenz Arévalo, disponível em 

http://mauricioresgatandoopassado.blogspot.com/search/label/Rua%20Marechal%20Deodoro   

 

 

FIGURA 7: Rua Marechal Deodoro (2021). 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 

 

É perceptível a intensificação comercial na rua Marechal Deodoro com o passar dos 

anos, com a presença de mais lojas e prédios comerciais nos dias de hoje. Todavia, apesar 

de não ser objeto de estudo desta pesquisa, pontua-se a questão do trabalho informal muito 

http://mauricioresgatandoopassado.blogspot.com/search/label/Rua%20Marechal%20Deodoro
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expressivo na fotografia, extremamente perceptível em grande parte da extensão da rua em 

questão, reverberando, assim, condições de vulnerabilidade social enfrentada por uma 

parcela da sociedade. 

Dessa forma, a região de um modo geral possui um fluxo muito intenso, tanto de 

pedestres quanto de veículos automotivos, e a área central de Juiz de Fora conta com uma 

infraestrutura urbana completa subutilizada fora dos horários comerciais, o que leva a um 

impasse entre a renovação urbana e a proteção de seu patrimônio histórico construído 

(JUNQUEIRA, 2006). 

Com o intento de continuar a discussão acerca do tema, será abordado, adiante, um 

breve histórico sobre a formação das galerias comerciais de Juiz de Fora, bem como as 

figuras atualizadas colhidas em campo dos locais de estudo. 

 

4.2. Passagens 

 

 A cidade de Juiz de Fora apresenta uma característica singular na estruturação do seu 

espaço, a qual confere uma arquitetura diferenciada: os edifícios-galerias, ou mesmo galerias, 

presentes em grande parte da área central e na área do presente estudo. Segundo Abdalla8, 

a forma gerada pelas galerias é representativa de um contexto pós-industrial da cidade, de 

um período terciário, uma vez que as análises econômicas apontam o período áureo da 

industrialização entre a quarta parte do século XIX e o primeiro quadrante do século XX; logo, 

o número elevado dessas construções pode ser verificado depois da “cidade-tecnologia-

mecânica” vivenciada antes da Segunda Guerra Mundial. Nesse viés, ratificando as 

informações anteriormente mencionadas, afirma a urbanista Patrícia Junqueira (2006, p.84): 

 

Uma característica singular do centro de Juiz de Fora são os edifícios-galerias 
presentes em toda a área central e que ligam as ruas transversais de forma a unir 
quase toda a área comercial da cidade. Tais galerias formam um interessante traçado 
e conformam uma grande circulação de pedestres, além de construírem uma rede de 
comunicação entre as principais ruas comerciais da cidade. 

 

Diante disso, as galerias assumem papel embrionário na formação do centro de Juiz 

de Fora, evidenciando a necessidade de compreendermos suas definições e características. 

O espaço, de acordo com Sposito (2019), não pode mais ser visto pela Geografia 

essencialmente a partir do que está localizado, principalmente nos dias de hoje, em que o 

aumento do conjunto de fluxos que podem estabelecer entre os pontos que compõem o 

mosaico das localizações se amplia e se realiza em múltiplas escalas. Dessa forma, deve-se 

                                                           
8 ABDALLA, 1996, p. 67 apud BRAIDA, Frederico. Passagens em rede: a dinâmica das galerias comerciais e dos 

calçadões nos centros de Juiz de Fora e de Buenos Aires. UFRJ/FAU, 2008, p. 105. 
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realizar uma análise que perpassa as escalas tangíveis e busca compreender o signo das 

coisas.  

Segundo Junqueira (2006, p.87), em relação ao espaço público criado pelas galerias, 

seria mais correto considerá-lo semipúblico, pois algumas delas são fechadas em 

determinadas horas do dia e reabertas na manhã seguinte, contradizendo o conceito de 

público; porém, elas também não podem ser consideradas como áreas privadas, já que a 

entrada é permitida a toda a população sem nenhum tipo de restrição. Assim, são 

caracterizadas como espaço semipúblico. 

 Somado a isso, no que diz respeito à definição proposta para as galerias, Frederico 

Braida (2008, p.66) as define como:  

 

1) um espaço arquitetônico e urbanístico cujo comprimento é maior que a largura; (2) 
uma espécie de corredor extenso, geralmente ornado, formado por uma sequência de 
janelas e/ou de portas e/ou vitrines, podendo ser sustentado por colunas, coberto com 
teto envidraçado ou não, podendo ter formato abobadado; (3) espaço de uso variado, 
de acesso público, principalmente destinado a passeios e/ou compras; (4) uma 
passagem ou caminho coberto; (5) um elemento arquitetônico de relevância 
urbanística devido as suas propriedades, características físicas e funções; (6) passeio 
público coberto; (7) passagem que une uma rua a outra. 

  

Tal definição faz-se necessária, pois, além das intituladas galerias, na execução do 

Trabalho de Campo, foi possível notar outros espaços arquitetônicos que se encaixariam nas 

definições propostas por Braida para as galerias, unindo todas as informações coletadas. 

Visto isso, no presente trabalho, será abordada a classificação anteriormente mencionada. 

Outrossim, Braida (2008, p.107) ainda descreve os diversos usos urbanos que as galerias 

compreendem, são eles:  

 
as galerias são, em sua maioria, edifícios de uso misto, distribuído da seguinte 
maneira: (1) no térreo, o uso predominantemente comercial, pois ali estão instaladas 
as lojas, mas há também, alguns acessos para os demais pavimentos dos edifício; (2) 
em alguns casos, nos pavimentos superiores seguintes, geralmente, os segundo e 
terceiros pavimentos, há algumas lojas, espaços de prestação de serviços, tais como 
salões de beleza e ateliês de costura, e salas de aulas, geralmente salas de cursinhos 
pré-vestibulares; (3) na maioria dos casos, os demais pavimentos são ocupados com 
residência. 

  

No caso de Juiz de Fora, a primeira galeria, conforme já mencionado no presente 

trabalho, é a Galeria Pio X, o primeiro edifício-galeria da cidade construído em 1923 pela 

construtora Pantaleone Arcuri (BRAIDA, 2008, p.105) a qual liga a rua Halfeld à rua Marechal 

Deodoro. A construção foi considerada uma ousadia para muitos, visto que o estado não 

possuía nenhuma galeria e o Rio de Janeiro possuía apenas uma, a Galeria Cruzeiro, na qual 

há indícios que o Sr. Vieira teria se inspirado (CLARETO; TERRA, 2007, p.9). A galeria possui 

atualmente quatro pavimentos, o térreo com a maior quantidade de comércios, o segundo 

pavimento com relativa quantidade de prestação de serviços, e o terceiro e quarto pavimentos 
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estão praticamente vazios. Devido ao fato de ser a primeira galeria da cidade, trouxemos uma 

figura de como está configurado o espaço nos dias de hoje, com imagens da fachada da 

galeria, e do segundo andar dela: 

.  

  

FIGURA 8: Fachada da Galeria Pio X. 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 

 

 

FIGURA 9: Segundo Pavimento da Galeria Pio X. 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 
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 Outrossim, o Cine Theatro Central também possui papel importante na história da área 

central juiz-forana. Isso porque era o maior e mais moderno do estado (sem equivalentes 

próximos) e um dos principais do país, construído em 1929 e em funcionamento até os dias 

de hoje (com exceção das medidas restritivas decorrentes da pandemia de COVID-19). A obra 

foi executada pela Construtora Pantaleone Arcuri (a mesma da Galeria Pio X) e é exemplar 

representante do período do início da industrialização brasileira, ilustrando que Juiz de Fora 

ainda permanecia como a cidade mais importante do estado na década de 1920 (CARVALHO, 

2006, p.43). A seguir, tem-se imagens das duas galerias laterais desse teatro, que evidenciam 

não só serem lugar de passagem, mas também de comércio e de restaurantes e cafeterias: 

 

 
 

FIGURA 10: Galeria Ali Halfeld (lado esquerdo do Cine Theatro Central). 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 
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FIGURA 11: Galeria Azarias Vilela (lado direito do Cine Theatro Central). 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 

 

 A partir do trabalho de campo realizado para a presente pesquisa, tornou-se possível 

listar 42 galerias e edifícios-galerias que juntas formam um grande complexo no triângulo de 

estudo, podendo competir, até mesmo, com as vias de trânsito convencionais, como as 

avenidas e as ruas. Destaca-se que a maioria possui uso misto e predominantemente de 

comércio, sendo que os demais pavimentos (caso existam) se direcionam para a prestação 

de serviços.  

 Ainda é válido pontuar que, em Juiz de Fora, ainda existe grande adesão ao uso da 

área central e das galerias por grande parte da população. Desse modo, mesmo se 

configurando como uma cidade média cuja tendência é de descentralização da área central – 

realidade que diversas outras cidades de mesmo porte têm vivenciado –, até mesmo com a 

criação de novas centralidades e grandes empreendimentos, como o Independência 

Shopping e o Shopping Jardim Norte, o local de estudo ainda preserva essa adesão pela área 

central.  

 

4.3. Conjuntura atual 

 

 As cidades são espaços que vivem em permanente processo de produção e de 

reconstrução. O caso de Juiz de Fora não é diferente e, de acordo com Tasca e Amaral (2012), 

desde a década de 1970, a urbe vem passando por alterações em sua estrutura urbana em 
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busca por desenvolvimento econômico. Esse motivo ocasionou o surgimento de novas 

centralidades na cidade, contudo, sem que o centro original perdesse sua vitalidade e força, 

abrigando, por conseguinte, uma multiplicidade funcional. Ainda de acordo com a autora, um 

dos fatos que corrobora a singularidade local é a presença das galerias que ligam as ruas 

principais do centro, favorecendo o seu uso como um grande “shopping a céu aberto”, como 

é popularmente conhecido. Tal aspecto colabora para que a área central não apresente o 

estado de abandono e de deterioração comumente encontrado em áreas com funções 

semelhantes na maioria das cidades médias brasileiras. 

Juiz de Fora não possui, até o momento, conurbação de cidades e nem estradas que 

as conectem de forma dinâmica. A rodovia de maior importância que atravessa a Zona da 

Mata Mineira é a BR 040, que praticamente tangencia a macro-região e a própria mancha 

urbana do município (CARVALHO, 2006, p.54). Nos dias de hoje, apesar da ascensão das 

novas centralidades e também das vendas online – resultante do isolamento social em 

decorrência da pandemia que vivemos –, ainda assim as galerias ocupam simbólico espaço 

no traçado juiz-forano. Devido ao dinamismo nos usos e nas funções, essas possuem notório 

valor e compõem a identidade comercial local. Salienta-se, por fim, a intensificação e a 

continuidade no processo de verticalização nos bairros adjacentes à região central. 

Em relação à execução do trabalho de campo realizado, foram levantadas, ao todo, 

42 galerias, de acordo com as definições propostas por Frederico Braida (2008, p. 66), vide 

subcapítulo 4.2, que somadas formam expressivo conjunto. Na tentativa de contribuir 

socialmente, foi elaborada uma listagem com as galerias e suas localizações na cidade, no 

entanto, maiores detalhes serão abordados no próximo capítulo de análises e discussões. A 

seguir, a listagem elaborada a partir da ficha de campo (APÊNDICE 1): 

 

TABELA 2: Listagem das Galerias. 

Nome da galeria Localização da galeria 

Galeria Doutor João Beraldo Rua Halfeld 

Galeria Phintias Guimarães Rua Halfeld 

Galeria General Roberto Neves Rua Halfeld 

Galeria Azarias Vilela Rua Halfeld 

Galeria Ali Halfeld Rua Halfeld 

Galeria Tenente Belford Arantes Rua Halfeld 

Galeria Constança Valadares Rua Halfeld 

Galeria Farmacêutico Miguel Giovannini Rua Halfeld 
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Galeria Rosa Falci Maia Rua Halfeld 

Galeria Edgar Bento Salgado Rua Halfeld 

Galeria Shopping Center Solar Rua Halfeld 

Galeria Francisco Borrajo Cid Rua Batista de Oliveira 

Galeria Bruno Barbosa Rua Halfeld 

Centro Comercial Solar Palace Rua Halfeld 

Galeria Epaminondas Braga Rua Halfeld 

Galeria Pio X Rua Halfeld 

Garden Shopping Rua Halfeld 

Marechal Shopping Rua Marechal Deodoro 

Galeria Carlos Quintão Rua Marechal Deodoro 

Marechal Center Rua Marechal Deodoro 

Galeria Ítala Rua Marechal Deodoro 

Galeria João Pedro Hallack Rua Marechal Deodoro 

Galeria Hallack João Malack Rua Marechal Deodoro 

Mister Shopping Rua Mister Moore 

Galeria Labibe Simão Rua Marechal Floriano Peixoto 

GHS Shopping Rua Afonso Pinto da Mota 

Galeria João Borges de Mattos Rua Barão de São João Nepomuceno 

Galeria Ana Delmonte Rua Barão de São João Nepomuceno 

Galeria Professor Jamil Mockdeci Avenida Presidente Itamar Franco 

Galeria Izaltino da Silveira Filho Avenida Presidente Itamar Franco 

Galeria Professor Irineu Guimarães Avenida Presidente Itamar Franco 

Galeria José Seta Avenida Presidente Itamar Franco 

Braz Shopping Rua Braz Bernardino 

Galeria Pátio Central Rua Espírito Santo 

Galeria Alberto Andrés Avenida Presidente Getúlio Vargas 

Shopping Rio Branco Avenida Barão do Rio Branco 

Edifício Mohamed Avenida Barão do Rio Branco 
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Fonte: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 

 

A respeito da morfologia arquitetônica dos edifícios-galerias, é relevante mencionar 

que essas construções são bastante variadas, em algumas quase não houve reformas, 

apresentando um estado de antiquado, enquanto outras possuem até mesmo escadas-

rolantes, como é o caso do Marechal Center e do Mister Shopping por exemplo – sendo que 

a Galeria Pio X possui até mesmo elevador que concede acesso fácil a todos os pavimentos. 

Com suas variadas formas, funções, usos e arquiteturas, os edifícios-galerias fazem parte da 

história e da contemporaneidade da cidade, formando um complexo central, ao passo que a 

sociedade local as incorpora mentalmente e utiliza esses espaços, como veremos no próximo 

capítulo a partir das análises e discussões acerca da temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria Salzer Avenida Barão do Rio Branco 

Central Hall Avenida Barão do Rio Branco 

Golden Center Avenida Barão do Rio Branco 

Galeria Pedro Ribeiro da Silva Avenida Barão do Rio Branco 
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5. Análise das galerias 

 

 Com base no levantamento e estudo teórico estabelecidos até o momento, foi possível 

compreender que, apesar das cidades médias brasileiras, a partir do século XX, de um modo 

geral, passarem por um processo de desconcentração da área central e, consequentemente, 

de criação de novas centralidades, Juiz de Fora não caminha por esse mesmo trajeto. A 

cidade passa sim pela criação de novos centros, a exemplo do Independência Shopping 

(inaugurado em 2008) e do Shopping Jardim Norte (inaugurado em 2016), além dos 

condomínios residenciais para as classes média e alta nos subúrbios, e a expansão de outras 

regiões da cidade, porém o centro permanece com pujança e importância no contexto da 

cidade.  

 De acordo com Tasca e Amaral (2012), ao analisar o crescimento demográfico, 

percebe-se que, tendo atingido já na década de 1970 um ponto de saturação populacional, a 

área central de Juiz de Fora apresenta, nos anos seguintes, um decréscimo em proporção ao 

crescimento demográfico nessa região. No entanto, diferentemente da maioria das cidades 

brasileiras, mesmo com esse decréscimo relatado, não houve um esvaziamento e abandono 

da área central, corroborando a evidente singularidade dessa localidade até nos dias de hoje 

– algo, inclusive, observado e relatado no executar do Trabalho de Campo. 

 As análises e discussões que se buscou trazer para o presente trabalho, a fim de 

construir um diálogo profícuo para com a sociedade, consistiram em duas etapas: a primeira, 

através de um Trabalho de Campo realizado in loco, objetivou construir um levantamento dos 

dados referente às galerias do triângulo de estudo, tanto quantitativamente quanto 

qualitativamente, para que se pudesse observar quais são as formas que o espaço geográfico 

da área central ocupa, se haviam novas galerias ou se alguma havia fechado, e até mesmo 

as funcionalidades dessas galerias e quais são seus usos;  a partir disso, na segunda fase 

das análises, foi realizado, de forma online e totalmente remota pela plataforma do Google 

Forms, um questionário acerca da temática, no qual o participante responderia algumas 

questões que foram propostas, com a finalidade de compreendermos qual era a percepção 

dessa amostra populacional e de que forma se relacionam e usufruem das galerias – o que 

veremos na segunda parte do presente capítulo. 

 

5.1. Visita in loco 

 

 No dia 22 de julho de 2021, foi realizado o Trabalho de Campo do presente estudo. 

Seguindo todas as medidas de proteção e prevenção ao COVID-19, a pesquisadora percorreu 

todas as ruas compreendidas pelo triângulo de estudo, sendo elas: Rua Oscar Vidal, Rua 

Espírito Santo, Rua Braz Bernardino, Rua Santa Rita, Rua Barbosa Lima, Rua Barão de São 
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João Nepomuceno, Rua Halfeld, Rua Marechal Deodoro, Rua Mister Moore, Rua Marechal 

Floriano Peixoto e Rua Afonso Pinto da Mota, realizando o preenchimento da ficha de campo 

(APÊNDICE 1) e coletando, assim, os dados pertinentes ao estudo. Também foram 

preenchidas as informações referentes às Avenidas que são os limites territoriais do triângulo 

em questão. 

 Dessa forma, a título organizacional, iremos dividir este estudo em uma análise 

objetiva de cada rua e em quais foram as características particulares delas. Destaca-se que 

não se priorizou nenhuma hierarquia, ao passo que a ruas aqui listadas não possuem 

nenhuma ordem de grandeza, com exceção da rua Halfeld – a qual, notoriamente, por conta 

de sua historicidade, é a que se destaca em todo o triângulo de estudo. A seguir, são 

apresentadas as ruas, os dados, as galerias e os relatos. 

 

5.1.1.  Rua Halfeld 

 

 O nome que carrega a rua mais notória da área central da cidade é em homenagem 

ao importante engenheiro Henrique Halfeld, que realizou diversos feitos na cidade. No 

decorrer da visita in loco desde o início do trajeto na rua em questão, aproximadamente às 8 

horas e 15 minutos, já era observado o fluxo de pessoas pelo calçadão, que foi aumentando 

vertiginosamente com o passar das horas.  

 No que tange ao número de galerias, foram contabilizadas 10 unidades que se 

localizam entre o espaço da rua Halfeld e da rua Barão de São João Nepomuceno, no entanto, 

não são todas que ligam esses dois logradouros. E entre a rua Halfeld e a rua Marechal 

Deodoro, foram contabilizadas 6 unidades, as quais também não são todas que ligam as duas 

ruas. Vejamos, a seguir, as galerias com suas funcionalidades principais, quantidade 

aproximada de estabelecimentos e se possuem alguma característica adicional: 

 

- Galeria Doutor João Beraldo 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 30 e 35; 

Características adicionais: possui saída para a rua Barão de São João Nepomuceno, sem 

data 1950-1960; 

Fotos da galeria: 
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FIGURA 12: Galeria Doutor João Beraldo. 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 

 

- Galeria Phintias Guimarães 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 5 e 10; 

Características adicionais: possui uma das saídas da loja Casas Bahia, contudo, grande parte 

da galeria está sem ocupação no momento, contando com poucos comércios, e possui saída 

para a rua Barão de São João Nepomuceno, datada de 1956; 

 

- Galeria General Roberto Neves 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 25 e 30; 

Características adicionais: possui saída para a Galeria Azarias Vilela, datada de 1980; 

 

- Galeria Azarias Vilela 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 5 e 10; 

Características adicionais: localizada no lado direito do Cine Theatro Central, possuindo 

restaurantes e cafeterias e saída para a rua Barão de São João Nepomuceno, datada de 

1960; 
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- Galeria Ali Halfeld 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 10 e 15; 

Características adicionais: localizada no lado esquerdo do Cine Theatro Central e possui 

saída para a rua Barão de São João Nepomuceno, datada de 1960; 

 

- Galeria Tenente Belford Arantes 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 30 e 35; 

Características adicionais: possui saída para a rua Barão de São João Nepomuceno, datada 

de 1957; 

 

- Galeria Constança Valadares 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 30 e 35; 

Características adicionais: possui saída para a rua Barão de São João Nepomuceno, datada 

de 1957; 

Fotos da galeria: 

 

FIGURA 13: Galeria Constança Valadares. 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 
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- Centro Comercial Solar Palace 

Possui 3 galerias no seu interior, são elas: 

 

- Galeria Farmacêutico Miguel Giovannini 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 10 e 15; 

Características adicionais: funerárias, óticas e salões de beleza são alguns dos comércios 

presentes, datada de 2000; 

 

- Galeria Rosa Falci Maia 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 10 e 15; 

Características adicionais: possui saída para a Avenida Presidente Getúlio Vargas, tendo 

comércios como charutaria, salões de beleza, imobiliárias e restaurantes, sem data; 

 

- Galeria Edgar Bento Salgado 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 10 e 15; 

Características adicionais: possui saída para a rua Barão de São João Nepomuceno e para a 

Avenida Presidente Getúlio Vargas e possui o Solar Flat Hotel, datada de 2000; 

Foto da fachada do Centro Comercial Solar Palace: 

 

 

FIGURA 14: Centro Comercial Solar Palace. 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 
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- Galeria Shopping Center Solar 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 40 e 45; 

Características adicionais: possui 3 pavimentos, escada rolante, comércio de armas, banco, 

relojoalheria e apresenta uma saída para a Galeria Francisco Borrajo Cid, sem data; 

Foto da galeria: 

 

FIGURA 15: Galeria Shopping Center Solar. 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 

 

- Galeria Francisco Borrajo Cid 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 5 e 10; 

Características adicionais: possui saída para a rua Batista de Oliveira, datada do ano de 1976; 

 

- Galeria Bruno Barbosa 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 35 e 40; 

Características adicionais: possui saída para a rua Marechal Deodoro, datada de 1954; 

 

- Galeria Epaminondas Braga 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 30 e 35; 



43 
 

Características adicionais: possui saída para a rua Marechal Deodoro e possui uma das 

saídas da Loja Americanas, no entanto essa se encontra fechada, galeria datada de 1955; 

 

- Galeria Pio X 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 50 e 55; 

Características adicionais: foi a primeira galeria construída na cidade, possui saída para a rua 

Marechal Deodoro e conta com 4 pavimentos hoje em dia, datada da década de 1920 a 1930; 

 

- Garden Shopping (Condomínio Cathoud) 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 25 e 30; 

Características adicionais: possui saída para a rua Marechal Deodoro, datada de 1947; 

 

Pode-se reafirmar em campo a notoriedade da rua em questão, a qual se destaca em 

todo o triângulo de estudo e se configura como a principal rua do centro da cidade. 

Contabilizando ao todo 16 galerias e centenas de comércios no interior delas, muitas com 

mais de um pavimento, as galerias são fator crucial para o desenvolvimento da área central. 

 

5.1.2. Rua Marechal Deodoro 

 

 Dando prosseguimento aos locais percorridos no Trabalho de Campo, temos a rua 

Marechal Deodoro. A qual possui uma quantidade significativa de galerias, apresentando uma 

Agência dos Correios e também, atualmente, muitas “barraquinhas” de comércio informal em 

sua extensão, conforme a figura 7 elucida.  

 O logradouro possui ao todo 11 galerias, sendo 4 localizadas entre essa e a rua 

Halfeld, ligando ambas, que já foram abordadas anteriormente e, por isso, não serão 

novamente descritas, que são: a Galeria Bruno Barbosa, a Galeria Epaminondas Braga, a 

Galeria Pio X, e o Garden Shopping. As outras 7 galerias estão localizadas entre a rua 

Marechal Deodoro e a rua Mister Moore, no entanto não são todas as galerias que ligam 

ambas as ruas, como veremos a seguir:  

 

- Galeria Hallack João Mallack9 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: 5; 

                                                           
9 A galeria em questão não possuía placa de identificação, e o nome foi fornecido por um comerciante local. 
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Características adicionais: não possui saída para outra rua, sem data; 

 

- Galeria dos Previdenciários 

Funcionalidade principal da galeria: comercial e hospitalar; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 5 e 10; 

Características adicionais: nomeclatura em referência aos funcionários do Instituto Nacional 

de Seguridade Social que funciona no local (JFMINAS, s.d.); possui entrada para o PAM-

Marechal, lanchonetes e alguns comércios, e liga a rua Marechal Deodoro à rua Mister Moore, 

datada de 1955; 

 

- Marechal Shopping 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 25 e 30; 

Características adicionais: liga a rua Marechal Deodoro à rua Mister Moore, sem data; 

Fotos da galeria: 

 

 

FIGURA 16: Marechal Shopping. 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 

 

- Marechal Center 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 60 e 65 ao todo; 
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Características adicionais: possui 3 pavimentos, escada rolante e um segurança no local, 

tendo sido inaugurado em novembro de 1987; liga a rua Marechal Deodoro à rua Mister 

Moore; 

Fotos da Galeria:  

 

FIGURA 17: Marechal Center. 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 

 

 

FIGURA 18: Marechal Center (escadas rolantes). 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 
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- Galeria Carlos Quintão 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 20 e 25; 

Características adicionais: é o primeiro pavimento do Marechal Center e liga a rua Marechal 

Deodoro à Mister Moore; 

 

- Galeria Ítala 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 15 e 20; 

Características adicionais: é popularmente conhecida como “galeria dos pobres”; possui 

arquitetura mais antiga e liga a rua Marechal Deodoro à Mister Moore, sendo datada do ano 

de 1958; 

 

- Galeria João Pedro Hallack 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 25 e 30; 

Características adicionais: dentre os comércios existentes na galeria, pontua-se o Bar do 

Futrica, que desde 1957 está instalado na galeria em questão; liga a rua Marechal Deodoro à 

Mister Moore; 

Fotos da galeria:  

 

 

FIGURA 19: Galeria João Pedro Hallack. 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 

. 
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FIGURA 20: Fachada do Bar do Futrica. 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 

  

Outra pontuação que deve ser feita é que, diferentemente da rua Halfeld, a rua 

Marechal Deodoro não possui calçadão e veículos especiais podem transitar na rua. É 

perceptível o crescimento do comércio informal nessa rua, sendo que as galerias 

compreendem grande parte do comércio. 

 

5.1.3. Rua Mister Moore 

  

A rua em questão possui ao todo 6 galerias, das quais 5 ligam a Mister Moore com a 

rua Marechal Deodoro, e já foram anteriormente mencionadas, sendo elas: Marechal 

Shopping, Marechal Center, Galeria Carlos Quintão, Galeria Ítala e a Galeria João Pedro 

Hallack. Com exceção dessas galerias, a rua em questão possui o Mister Shopping, o qual foi 

inaugurado em novembro de 1988, com 3 pavimentos comerciais além das garagens. Ao todo, 

possui mais de 100 estabelecimentos comerciais e uma saída para a Avenida Presidente 

Getúlio Vargas. 

 Quanto às características da rua, metade dela possui um calçadão, que apenas 

pedestres e veículos especiais podem utilizar, e a outra metade (ligada à Avenida Barão do 

Rio Branco) é liberada para uso de qualquer tipo de veículo. 
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5.1.4. Rua Marechal Floriano Peixoto 

 

 No decorrer do trecho da presente rua compreendido pelo triângulo de estudo, só foi 

contabilizada uma galeria, a Galeria Labibe Simão, datada do ano de 1980. Ela apresenta 

como funcionalidade principal o comércio e possui poucos comércios, contabilizando menos 

de 5 unidades, tendo saída para a Avenida Barão do Rio Branco. 

 

5.1.5. Rua Afonso Pinto da Mota  

 

 A rua possui apenas uma galeria, intitulada GHS Shopping, a qual possui saída para 

a Avenida Presidente Getúlio Vargas e para a Avenida Barão do Rio Branco. A galeria possui 

aspecto conservado, com poucos anos de inauguração, no entanto possui entre 5 e 10 

estabelecimentos comerciais e funciona predominantemente como passagem, datada de 

1999. 

 

5.1.6. Rua Barão de São João Nepomuceno 

 

 Ao todo, a rua possui 9 galerias, das quais 7 ligam o logradouro em questão à rua 

Halfeld, e que já foram anteriormente mencionadas, sendo elas: Galeria Doutor João Beraldo, 

Galeria Phintias Guimarães, Galeria Azarias Vilela, Galeria Ali Halfeld, Galeria Tenente 

Belford Arantes, Galeria Constança Valadares e Galeria Edgar Bento Salgado. As outras duas 

remanescentes são: 

 

- Galeria João Borges de Mattos 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 20 e 25; 

Características adicionais: liga a rua Barão de São João Nepomuceno à Santa Rita, sendo 

datada do ano de 1973; 

 

- Galeria Ana Delmonte 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 10 e 15; 

Características adicionais: possui academia de ginástica no segundo pavimento e não 

apresenta saída para outra rua sem ser a Barão de São João Nepomuceno, sem data; 

Fotos da rua Barão de São João Nepomuceno: 

. 
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FIGURA 21: Calçadão da rua Barão de São João Nepomuceno 

FONTE: Luiza Alves Xavier, 22/07/2021. 

 

 Como se pode perceber na figura acima, a rua possui um calçadão que apenas permite 

passagem de pedestres. 

 

5.1.7. Rua Santa Rita 

 

 Na rua em questão, apenas uma galeria foi contabilizada, já mencionada 

anteriormente, a Galeria João Borges de Mattos, com funcionalidade principal sendo o 

comércio. É a única galeria da rua Santa Rita e a liga com a rua Barão de São João 

Nepomuceno. 

 

5.1.8. Rua Braz Bernardino  

 

 A rua Braz Bernardino possui, em sua extensão, apenas 2 galerias, e ambas ligam a 

rua em questão à parte baixa da rua Espírito Santo, são elas: 

 

- Galeria Pátio Central 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 15 e 20; 
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Características adicionais: sem data; 

 

- Braz Shopping 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: mais de 100 estabelecimentos no total; 

Características adicionais: inaugurado em junho de 1983; 

 

5.1.9. Rua Espírito Santo  

 

  A parte baixa dessa rua possui as mesmas galerias que a rua Braz Bernardino, 

conforme anteriormente mencionado. Apenas a Galeria Pátio Central e o Braz Shopping estão 

inseridos nesse logradouro, sendo mais direcionada à passagem de carros e nem tanto ao 

comércio. 

 

5.1.10. Rua Oscar Vidal 

 

 Apesar de estar compreendida no triângulo de estudo, essa rua não possui nenhuma 

galeria, em nenhum dos seus lados. Com isso, não foram feitas anotações acerca da rua 

Oscar Vidal. 

 

5.1.11. Avenida Presidente Itamar Franco  

 

 Com traçado sinuoso, a avenida foi determinante na paisagem que conduz a área 

central da cidade, bem como no estabelecimento dos limites dessa região a partir da década 

de 1960 (CARVALHO, 2006). No levantamento de dados decorrente do Trabalho de Campo, 

foram observadas as seguintes galerias: 

 

- Galeria Professor Jamil Mockdeci 

Funcionalidade principal da galeria: passagem; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: aparentemente está desativada; 

Características adicionais: datada do ano de 1971; 

 

- Galeria Izaltino da Silveira Filho 

Funcionalidade principal da galeria: comercial e de passagem; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: 5; 

Características adicionais: sem data; 
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- Galeria Professor Irineu Guimarães 

Funcionalidade principal da galeria: comercial e de passagem; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: 5; 

Características adicionais: sem data; 

 

- Galeria José Seta 

Funcionalidade principal da galeria: passagem; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: nenhum; 

Características adicionais: sem data; 

 

- Golden Center 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 15 e 20; 

Características adicionais: edifício comercial que liga a Avenida Barão do Rio Branco à 

Avenida Presidente Itamar Franco, datada de 2000; 

 

- Galeria Pedro Ribeiro da Silva  

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 15 e 20; 

Características adicionais: é o térreo do Golden Center e liga a Avenida Barão do Rio Branco 

à Avenida Presidente Itamar Franco, sem data; 

 

5.1.12. Avenida Presidente Getúlio Vargas 

 

 A Avenida possui, de acordo com Carvalho (2006, p.23-24), pouco menos de 900 

metros de extensão e apresenta largura de aproximadamente 25 metros. Atualmente, tem 

apenas quatro galerias: a Galeria Alberto Andrés, datada do ano de 1977, que detém como 

funcionalidade principal ser um meio de passagem para os pedestres, com menos de 5 

estabelecimentos comerciais, e uma das saídas do GHS Shopping – relatado anteriormente 

nas informações da Rua Afonso Pinto da Mota –, onde se localiza sua entrada principal; e as 

galerias Rosa Falci Maia e Edgard Bento Salgado, pertencentes ao Centro Comercial Solar 

Palace. 
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5.1.13. Avenida Barão do Rio Branco 

 

 A principal via da cidade, antigamente conhecida como Rua Direita ou Principal, possui 

algumas galerias em sua extensão, como veremos a seguir. Todavia, devido à valorização 

deste local, prevalecem os edifícios comerciais e a verticalização do solo. 

 

- Shopping Rio Branco 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 25 e 30; 

Características adicionais: liga a Avenida Barão do Rio Branco à Rua Santo Antônio, datada 

de 1985; 

 

- Edifício Mohamed 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 10 e 15; 

Características adicionais: é conhecido popularmente como “galeria da banca do vasco”; 

possui saída apenas para a Avenida Barão do Rio Branco, datada de 1962; 

 

- Galeria Salzer 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 10 e 15; 

Características adicionais: possui saída para o Edifício Mohamed, datada do ano de 1957; 

 

- Central Hall 

Funcionalidade principal da galeria: comercial; 

Quantidade aproximada de estabelecimentos: entre 15 e 20; 

Características adicionais: possui dois pavimentos sendo que o segundo é ocupado por uma 

academia de ginástica, sem data; 

 

 Apesar da Avenida em questão não possuir enfoque nas galerias comerciais, ainda 

assim essa morfologia é adotada em parte da extensão. Ao todo, foram contabilizadas, no 

Trabalho de Campo, 42 galerias, que se encaixaram nos padrões propostos por Braida (2008), 

evidenciando, mais uma vez, a importância dessa arquitetura para a área central da cidade. 

Pontua-se também que existem outras galerias de grande relevância fora do triângulo de 

estudo, que não foram contabilizadas apenas por questões metodológicas, conforme 

explicadas no decorrer deste trabalho. 
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5.2. Questionário online 

 

 No intuito de perceber e compreender a opinião da população acerca das galerias 

comerciais presentes na área central da cidade de Juiz de Fora, mas sem comprometer o 

isolamento social decorrente da pandemia do COVID-19, foi criado, através da plataforma 

Google Forms, um questionário com 13 perguntas, objetivas e discursivas, que veremos 

melhor detalhadamente no capítulo em questão.  

 O contingente de respondentes não possuiu nenhum critério qualitativo para ser apto 

a responder. Tal questionário foi divulgado amplamente pelas plataformas de redes sociais 

da autora e, com isso, um total de 202 indivíduos participaram entre os dias 31/07 e 02/08 do 

ano de 2021. Os resultados obtidos serão trabalhados questão por questão, bem como 

sobrepostos às informações do Trabalho de Campo e aos dados levantados no decorrer de 

toda a pesquisa acadêmica.  

 No que diz respeito à primeira pergunta, o indivíduo deveria responder qual o seu 

gênero, a fim de compor um perfil socioeconômico dos frequentadores da área central. De 

toda a amostragem, 77 respondentes se identificaram com o gênero masculino (38,1%), 

enquanto 125 se identificaram com o gênero feminino (61,9%). Já a segunda e a terceira 

pergunta estavam diretamente relacionadas, pois aquela questionava se o indivíduo reside 

em Juiz de Fora, enquanto essa perguntava, caso afirmativo, em qual bairro. Para a segunda, 

182 pessoas responderam que residem em Juiz de Fora (90,1%) e 20 pessoas alegaram não 

residirem na cidade em questão (9,9%). Com isso, a terceira pergunta possuiu as seguintes 

respostas: 

 

TABELA 3: Listagem dos Bairros. 

BAIRRO RESPONDENTES  BAIRRO RESPONDENTES 

Santa Helena 10  Cascatinha 4 

Centro 16  Vitorino Braga 1 

São Pedro 29  Barreira do Triunfo 2 

Alto dos Passos 5  Nossa Senhora 

Aparecida 

1 

Bom Pastor 4  Estrela Sul 1 

Morro da Glória 2  Conjunto JK 2 

Costa Carvalho 5  Parque Guarani 1 

Caeté 

Santa Terezinha 

Fontes Ville 2 

1 

4 

2 

 Jardim de Alá 

Francisco Bernardino 

Boa Vista 

1 

1 

1 
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Jardim dos 

Alfineiros 

Ipiranga 

Tiguera 

Santa Luzia 

Granbery 

Grajaú 

Paineiras 

Jardim Glória 

Industrial 

Bairu 

Bandeirantes 

Quintas Avenida 

Chalés do 

Imperador 

São Mateus 

Vale do Ipê 

1 

1 

2 

2 

5 

2 

3 

5 

1 

4 

2 

1 

1 

16 

2 

Parque 

Independência 

Santa Maria 

Aeroporto 

Encosta do Sol 

Dom Bosco 

Linhares 

Nossa Senhora das 

Graças 

Mariano Procópio 

Progresso 

Fazendinhas * 

Retiro 

Vivendas da Serra 

Poço Rico 

Nossa Senhora de 

Lourdes 

Jóquei Clube 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

*Fazendinhas Prainha do Monte Verde; 

**Sagrado Coração de Jesus; 

Fonte: Questionário online (2021). 

  

A partir das respostas que continham tais informações dos bairros, podemos perceber 

que todas as regiões da cidade possuíram representantes, considerando o contingente de 

bairros dos respondentes. Esse fato, é válido ressaltar, repercute em dados amostrais que 

representam a cidade. 

BAIRRO RESPONDENTES  BAIRRO RESPONDENTES 

Lourdes 1  Borboleta 2 

Cidade do Sol 1  Santa Cruz 2 

Santa Paula 1  Santa Catarina 2 

Sagrado Coração** 1  Santo Antônio 1 

São Judas Tadeu 1  Jardim 

Esperança 

1 

Cruzeiro do Sul 1  Previdenciários 1 

Monte Verde 1  Serra D’água 1 

Filgueiras 1    
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 No que tange à faixa etária dos respondentes, a maioria possui entre 18 e 28 anos 

(169 indivíduos, 83,7%), seguido pela faixa etária acima de 48 anos (16 indivíduos, 7,9%), 

posteriormente, 28 a 38 anos e 38 anos a 48 anos, ambos com 4%e 8 pessoas em cada 

grupo. E, por fim, 1 indivíduo com menos de 18 anos, representando 0,5% do grupo amostral. 

 Quanto ao nível de escolaridade, mais da metade dos indivíduos possui nível superior 

incompleto (123 indivíduos, 60,9%), seguido de nível superior completo (38 indivíduos, 

18,8%), ensino médio completo (25 indivíduos, 12,4%), mestrandos (10 indivíduos, 5%), 

ensino fundamental completo (5 indivíduos, 2,5%), e, por último, apenas 1 indivíduo com título 

de doutor (0,5%). 

 Na sexta pergunta, foi questionado qual é a renda mensal dos respondentes, sendo 

obtidos os seguintes resultados: 

 

GRÁFICO 1: Renda mensal dos respondentes. 

 

FONTE: Questionário online (2021) 

 

 Pode-se perceber que a grande maioria dos respondentes (cerca de 76%) ganha até 

4 salários mínimos, o que evidencia um poder aquisitivo, de certa forma, limitado, visto que 

alguns indivíduos forneceram dados da renda mensal de toda sua família, mas não 

informaram quantos dividem a mesma residência, enquanto outros captam a renda para uso 

próprio. 

Após ter sido traçado o perfil socioeconômico dos respondentes, o questionário 

direcionou as próximas perguntas para a temática em questão: as galerias comerciais da área 

central da cidade. A sétima pergunta foi “Com que frequência você vai ao centro de Juiz de 

Fora?”, e foram obtidas as respostas expressas no gráfico 2 a seguir: 
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GRÁFICO 2: Frequência de visitas ao Centro por parte dos respondentes. 

               

FONTE: Questionário online (2021). 

  

A partir do gráfico acima, pode-se concluir que cerca de 45,5% dos entrevistados 

visitam o centro todos os dias ou então de uma a duas vezes na semana – fatos que são 

muito importantes e que devem ser considerados, visto ser quase metade do grupo amostral. 

No entanto, é válido pontuar que as razões para tais visitas não foram descritas por cada um 

dos respondentes, e algumas questões, a exemplo da pandemia em que vivemos há 

praticamente 18 meses, também devem ser levadas em consideração, ao passo que muitas 

pessoas alteraram seu estilo de vida usual. Somado a isso, empresas também adotaram o 

modelo home office, no qual o funcionário basicamente exerce sua função de sua residência, 

o que também pode gerar no declínio de visitas ao centro. Desse modo, os dados são 

fidedignos, todavia o contexto socioeconômico que vivemos não pode ser excluído da 

equação.  

 No oitavo questionamento, os respondentes tiveram a seguinte pergunta: “Ao ir ao 

centro da cidade, você já passou por alguma galeria?”, e a resposta foi praticamente unânime: 

200 pessoas falaram que sim, e apenas duas responderam que não se lembram de já ter 

passado por alguma galeria e nem de não ter passado por alguma galeria. Observa-se, com 

isso, que as galerias fazem parte do imaginário de praticamente todos os indivíduos e que 

elas realmente compõem, como item notório, a identidade da área central de Juiz de Fora.  

 A nona pergunta também está relacionada às galerias comerciais, sendo que o 

indivíduo deveria responder: “Você utiliza as galerias para fazer compras?”. Nesse 

caso,87,6% dos indivíduos respondeu que utiliza as galerias para fazer compras (177 

indivíduos) e 12,4% respondeu que não faz uso desses locais para realizar compras (25 

indivíduos). Considerou-se muito satisfatório o resultado, uma vez que aponta para grande 

uso desses espaços semipúblicos por parte da população que frequenta a área central, além 

de denotar que também grande parte da amostra utiliza tais locais para fins comerciais. 

 Prosseguindo pelas perguntas do questionário, o décimo questionamento foi: “Ao ir ao 

centro da cidade, você vai objetivamente em alguma galeria em busca de produto ou serviço?” 
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e, mais uma vez, a maior parte da amostra respondeu de forma positiva à questão levantada, 

contabilizando 70,3% (142 indivíduos), enquanto, em contrapartida, 29,7% dos respondentes 

apontou não ir objetivamente em alguma galeria em busca de produto ou serviço (60 

indivíduos). Contudo, ainda é possível perceber os usos múltiplos das galerias e também a 

busca da sociedade por esses espaços, visto que se direcionam a comércios e prestações de 

serviços em seus interiores, além de considerar que existe a possibilidade de os 60 indivíduos 

que responderam negativamente fazer uso dessas galerias como meios de passagem e 

encurtadoras de distâncias. 

 Ainda no que tange aos seus usos múltiplos, o décimo primeiro questionamento foi: 

“Você costuma utilizar as galerias como?”, a fim de observar quais são os usos mais comuns 

atribuídos a elas pela sociedade. Assim, o respondente deveria selecionar uma das opções 

fornecidas, como observado no gráfico 3: 

 

GRÁFICO 3: Uso das galerias pelos respondentes. 

              

FONTE: Questionário online (2021). 

  

Pode-se perceber, através dessa pergunta, que os usos mais comuns, englobando 

mais de 94,6% (191 indivíduos), são: passagem, comércio e prestação de serviços (nessa 

opção, considerou-se que o indivíduo utilizava as galerias para diversas finalidades, 

representando seus usos múltiplos), e apenas para passagem (nessa opção, considerou-se 

o quesito facilitador e encurtador de distâncias que as galerias possuem). Foi notória, mais 

uma vez, a expressividade dos edifícios-galerias na pujança da região central, pois, apesar 

dos diferentes usos, ainda é expressiva a sua utilização por parte da sociedade, além de sua 

boa aceitação. 

 Outrossim, a penúltima pergunta questionou os respondentes se esses saberiam 

estimar quantas galerias estão compreendidas entre o triângulo de estudo; se possuíam um 

indicativo numérico. As respostas foram muito discrepantes, motivo responsável por não as 

abordar pontualmente neste trabalho. Destaca-se, ainda, que tal fato elucida principalmente 

a falta de diálogo dos indivíduos com a paisagem e com o espaço geográfico ao nosso redor, 
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visto que a maioria afirma já ter passado por alguma galeria, mas não sabe estimar (tampouco 

em números aproximados) quantas o triângulo compreende.  

 Por fim, a última estão foi discursiva, na qual o respondente, caso se sentisse 

confortável, poderia nos contar sua opinião sobre as galerias de Juiz de Fora, e as respostas 

foram muito interessantes. Foi possível perceber que a grande maioria enalteceu as galerias 

e as incorporou à história juiz-forana, sendo que apenas uma pequena parcela relatou ter 

dificuldade de localização nesses espaços, considerando sua morfologia semelhante e a 

decorrente confusão que isso gera. Além disso, em relação à aparência e visibilidade, alguns 

indivíduos relataram que as galerias carecem de reformas para se tornarem mais modernas 

e, consequentemente, mais atrativas para os consumidores e visitantes. A seguir, recolhemos 

seis falas anônimas dos respondentes, e todas elas foram mantidas fiéis aos relatos, sem 

quaisquer alterações: 

 

Acho interessante perceber o fluxo e as interconexões que elas proporcionam. 

Servem tanto para operar a vida urbana em sua lógica de pressa, passagem, e 

compras cada vez mais fáceis e escancaradas aos montes, como nos propicia um 

caminhar flaneur contemplativo pelos plurais trajetos que se pode desenhar no 

centro – Anônimo. (Fonte: questionário online) 

 

São traços de identificação de Juiz de Fora, associadas a um vislumbre da 

urbanização moderna importada da Europa. Sofrem muito com o atual modelo de 

shoppings e com as lojas de grandes marcas que buscam se alocar nestes 

espaços. Mesmo assim, as galerias juiz-foranas continuam a marcar a paisagem 

central e a serem utilizadas, mesmo que somente como espaço de passagem– 

Anônimo. (Fonte: questionário online) 

 

As galerias de Juiz de Fora são excelentes para passagem e comércio. São 

iluminadas, limpas e trazem sensação de segurança. Apesar das lojas trazerem 

bastante variedade de produtos, muitas galerias atendem nichos específicos, o que 

ajudam a focar no planejamento da compra e resolver rapidamente suas 

pendências – Anônimo. (Fonte: questionário online) 

 

“Acho muito confusas! Nunca sei aonde eu estou, sempre me perco!” – Anônimo. (Fonte: questionário online) 

 

“Acho algo muito simbólico e útil na cidade, não consigo  imaginar Juiz de Fora sem elas” – Anônimo. (Fonte: 

questionário online) 

 

“Gosto das galerias, gostaria que tivessem mais. São ótimas para cortar caminho e dão a sensação de 

“segurança” de um ambiente fechado junto com a  “liberdade” do ambiente aberto” – Anônimo. (Fonte: 

questionário online) 
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 Destarte, a partir das análises e discussões aqui realizadas, podemos perceber que, 

apesar da inserção das novas centralidades no interior das cidades médias, como é também 

o caso de Juiz de Fora, essa continua tendo as galerias comerciais como fator de resistência 

da área central, fragmentando a força dos shopping centers. Através dos dados, percebeu-se 

também que as parcelas economicamente ativas da população, mesmo com os facilitadores 

de compras online e com as novas centralidades, continuam realizando suas compras e 

usufruindo dos espaços semipúblicos fornecidos pelas galerias. 
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6. Considerações finais 

 

Em Juiz de Fora, ainda é possível verificar a existência de grande adesão da 

população ao uso da área central e das galerias comercias, corroborando a pujança que esse 

local possui até os dias de hoje. É válido destacar que isso ocorre apesar da cidade média 

mineira vivenciar a tendência de desconcentração da área central, além da recente criação 

de novas centralidades e grandes empreendimentos, como o Independência Shopping 

(inaugurado em 2008) e o Shopping Jardim Norte (inaugurado em 2016), e condomínios 

residenciais na periferia do centro. 

 Com seus 171 anos de história transitando desde líder na exportação de café no 

estado até polo de indústrias têxtil e metalúrgica, a cidade foi se configurando e 

reconfigurando com o passar dos anos. No que tange às galerias comerciais, essas 

proliferaram vertiginosamente apenas a partir da década de 1950, mas apresentam grande 

expressividade até os dias atuais. Isso foi verificado a partir do triângulo de estudo deste 

trabalho que contou com 42 galerias comerciais. Verificou-se também, de acordo com os 

respondentes do questionário proposto para a realização desta pesquisa, que seus usos são 

os mais diversos:  majoritariamente são utilizadas pela população como meios de passagem 

de uma rua para outra, local de comércio e local de prestação de serviços. 

 Ainda, a estrutura singular do centro repleto de galerias forma uma espécie de local 

semipúblico, visto que transita entre os domínios tanto público quanto privado, delineando 

cada vez mais o imaginário da sociedade e se tornando, por conseguinte, componente da 

identidade e da história juiz-foranas. Com suas mais variadas arquiteturas, a área central 

possui, atualmente, galerias mais luxuosas com elevadores, escadas rolantes e ornamentos 

modernos, enquanto outras conservam tanto sua forma quanto sua disposição antigas, sendo, 

em alguns momentos, uma breve viagem no tempo. 

Observou-se, principalmente através dos dados coletados no questionário online, que 

a população economicamente ativa utiliza com frequência a área central e as galerias 

localizadas no triângulo estudado, visto que cerca de 45,5% dos entrevistados visitam o centro 

todos os dias ou então de uma a duas vezes na semana (quase metade do grupo amostral), 

e 70,3% afirmaram ir ao centro objetivamente em alguma galeria em busca de serviços ou 

produtos. 

Outrossim, no campo discursivo trazido pelo questionário, no qual o indivíduo possuía 

um espaço de livre expressão para fornecer sua opinião acerca das galerias comerciais caso 

desejasse, foram obtidas respostas satisfatórias, pois a grande maioria as percebem como 

componentes intrínsecos da urbe juiz-forana, não sendo possível dissociar uma da outra. 

Pontuou-se também que são um diferencial da cidade, além de fornecerem dinâmica para o 
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local. Alguns poucos respondentes alegaram dificuldade em localizar-se geograficamente nas 

galerias, enquanto outros apontaram a carência de melhor iluminação e mais segurança 

nesses locais.  

Destarte, torna-se possível vislumbrar que o processo de descentralização é dinâmico, 

sendo que, depois de constatado seu início no centro das cidades médias – o que Juiz de 

Fora de forma incipiente já vivencia –, faz-se necessário elaborar planos e propostas para 

impedir que essa situação avance, para que não ocorra o abandono do centro, conforme visto 

em outras localidades. Somado a isso, propõe-se uma renovação e adaptação nas galerias 

existentes na área central foco do estudo deste trabalho, a fim de que se tornem ambientes 

mais atrativos para a população e também mais seguros. Desse modo, serão incorporadas 

às novas necessidades da vida contemporânea, garantindo sua robustez e permanência no 

cenário de Juiz de Fora. 
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APÊNDICE 1 

FICHA DE CAMPO 

NOME DA RUA: 

_____________________________________________ HORÁRIO: ____________________ 

NOME DA GALERIA FUNCIONALIDADE 
PRINCIPAL DA GALERIA 

QUANTIDADE DE 
ESTABELECIMENTOS 

CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS 
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APÊNDICE 2 

Reprodução das perguntas utilizadas no questionário online formulado através da 

plataforma Google Forms. 

1- Qual seu gênero? 

(      ) Feminino                                    (     ) Masculino 

2- Você reside em Juiz de Fora? 

(       ) Sim                                            (      ) Não 

3- Se é morador de Juiz de Fora, qual bairro reside? 

(discursiva) 

4- Qual sua faixa-etária? 

(       ) Menor de 18 anos 

(       ) 18-28 anos 

(       ) 28-38 anos 

(       ) 38-48 anos 

(       ) Mais de 48 anos 

5- Qual seu nível de escolaridade? 

(       ) Ensino Fundamental Completo 

(       ) Ensino Médio Completo  

(       ) Superior Incompleto 

(       ) Superior Completo 

(       ) Mestrado  

(       ) Doutorado  

6- Qual sua renda mensal? 

(       ) Até 1 salário mínimo 

(       ) De 1 a 4 salários mínimos 

(       ) De 4 a 8 salários mínimos  
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(       ) Maior que 8 salários mínimos  

7- Com que frequência você vai ao centro de Juiz de Fora? 

(       ) Todos os dias  

(       ) Uma ou duas vezes na semana  

(       ) A cada 15 dias  

(       ) Uma vez no mês  

(       ) Raramente 

8- Ao ir no centro da cidade você já passou por alguma galeria? 

(      ) Sim                                       (      ) Não                                 (      ) Não me lembro 

9- Você utiliza as galerias para fazer compras? 

(      ) Sim                                       (       ) Não  

10- Ao ir no centro da cidade você vai objetivamente em alguma galeria em busca de 

produto ou serviço? 

(       ) Sim                                      (        ) Não  

11-  Você costuma utilizar as galerias como:  

(        ) Passagem, comércio e prestação de serviços 

(        ) Apenas para passagem 

(        ) Apenas para comércio e prestação de serviços 

(        ) Não utilizo as galerias para nenhuma finalidade  

12-  Você sabe quantas galerias Juiz de Fora possui entre a Av. Barão do Rio Branco, 

Av. Getúlio Vargas e a Av. Itamar Franco?  

(discursiva) 

13-  Obrigada por responder esse questionário! Poderia me contar sua opinião sobre as 

galerias de Juiz de Fora?  

(discursiva)  


