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APRESENTAÇÃO

O projeto “Circuito Turístico Caminho Novo – Encantos do Patrimônio Cultural”, apresenta 
um livro de fotografi as, acoplado com um vídeo documentário, que retrata o conjunto de bens 
culturais encontrados nos municípios de Simão Pereira, Matias Barbosa, Santana do Deserto, 
Juiz de Fora e Santos Dumont. Tudo isso sob a ótica da paisagem cultural, embasada nas vias 
de penetração no interior de Minas Gerais, e representada pela abertura do Caminho Novo, 
pela construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II e da Estrada União e Indústria, que juntos 
contribuíram para construir o patrimônio material dessa região. É de suma importância 
analisarmos os fatos históricos que deram origem ao patrimônio encontrado nesses municípios, 
para então compreendermos a formação e a evolução desses núcleos urbanos localizados na 
Zona da Mata Mineira, e pertencentes ao Circuito Turístico Caminho Novo.

A abertura do Caminho Novo apresentava como difi culdades naturais, a transposição do 
Rio Paraibuna e a ultrapassagem da Serra da Mantiqueira, que delinearam todo o trajeto a ser 
percorrido. Impulsionada pela expansão cafeeira, a construção da Estrada de Ferro Dom Pedro 
II, no fi nal da década de 1870, favoreceu o crescimento econômico na região e contribuiu para 
escoar a produção de café com mais rapidez até o Rio de Janeiro. Com isso, ela se concretizou 
como a espinha dorsal da malha ferroviária no Brasil. Posteriormente seu nome foi alterado para 
Estrada de Ferro Central do Brasil, e sequencialmente para Rede Ferroviária Federal.

Também como forma de escoamento do café, a Estrada União e Indústria, primeira estrada 
pavimentada do país com 144 quilômetros, foi construída a partir de 1856 e concluída em 1861, 
por Mariano Procópio Ferreira Lage com a mão de obra de imigrantes alemães e austríacos. 
Com a construção, o trajeto que antes era feito em quatro dias foi reduzido para nove horas. Sua 
importância representou um feito de engenharia para a época, e dada sua representatividade, ela 
fi cou conhecida como a rainha das rodovias brasileiras. Era possível encontrar, de vinte em vinte 
quilômetros, estações de descanso para passageiros, cavalos e para a manutenção dos veículos.

No bojo desses antecendentes, esses municípios vão se formando ao longo dos eixos de 
penetração, onde ocorrem a formação da paisagem cultural à luz do patrimônio material. Assim, 
livro e vídeo documentário apresentam as nuances dos patrimônios desses municípios, por meio 
de imagens e fi lmagens de trechos originais do Caminho Novo, da Estrada União e Indústria, 
de construções históricas desses períodos, além de estações e paradas ferroviárias. Embarque, a 
partir de agora, na história desses caminhos.
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SIMÃO PEREIRA

Simão Pereira, a porta de entrada do mar para as montanhas, foi palco 
de uma vida movimentada no período da Estrada de Ferro Central do 
Brasil. O projeto de levar a ferrovia para várias partes do país chegou 
nesse município com ares de modernidade, renovando a vida local. 

A origem do nome da cidade, inicialmente um arraial próximo 
às margens do Caminho Novo, na Fazenda Boa Sorte, se deve ao 
primeiro contemplado das sesmarias, Simão Pereira de Sá.  A história 
do município está interligada à abertura do “Caminho Novo”, trecho 
aberto por Garcia Rodrigues Paes por volta de 1698, que uniu o Rio de 
Janeiro e as Minas Gerais (Portes, Lima, Veiga, 2014).

A abertura dessa via de acesso promoveu um rápido crescimento no 
núcleo populacional do município. Assim nasce a freguesia de Nossa 
Senhora da Glória, no período de 1718, com sede na fazenda de Simão 
Pereira. Por volta de 1850, o arraial entra em declínio devido à mudança 
da paróquia para Juiz de Fora.

Considerada uma vila, passou a ser chamada de São Pedro de 
Alcântara. Em 1890, foi integrada como distrito ao município de 
Juiz de Fora. Até o ano de 1962, foi considerada distrito de Matias 
Barbosa. E em 30 de dezembro de 1962, pela lei nº 2.764, foi instituído  
como um novo município. 

Ao lado, podemos observar uma marca da paisagem central da cidade, 
representada pelo belo chafariz de pedra, doado por Mariano Procópio 
Ferreira Lage no período da construção da Estrada União e Indústria. 
Esculpido em pedra, como forma de ornamentação, o monumento foi 
adaptado posteriormente como chafariz para atender às necessidades da 
população. A paisagem cultural, transformada pelo homem, muitas vezes 
carrega consigo a marca de uma comunidade e traz à tona memórias jamais 
esquecidas pelo tempo. É um símbolo que pode ser interpretado de várias 
maneiras, porque a variante é subjetiva, através do olhar do espectador. 

12
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SIMÃO PEREIRA

A Estrada de Ferro Dom Pedro II, o eixo central da malha 
ferroviária, passava pelo município de Simão Pereira, onde se encontra a 
Estação de Cotegipe, inaugurada em 1875 e nomeada em homenagem 
ao Barão de Cotegipe. Esse fato histórico da criação da ferrovia teve 
papel fundamental “nas transformações da dinâmica urbana e rural 
da municipalidade, de modo que a ferrovia constituiu importante 
eixo de comunicação, com os seus portais de entrada compostos por 
estações de passageiros e cargas” (Portes, Lima, Veiga, 2014, p. 05). 
As estações Souza Aguiar e Paraibuna, que compõem o conjunto do 
patrimônio material em torno da história ferroviária local, ainda podem  
ser visitadas no município.

É na praça que os cidadãos simonenses se encontram para celebrar 
datas comemorativas, encontrar com os amigos, se alimentar e namorar. 
O lugar, na ciência geográfica, nos remete às emoções, ao pertencimento 
e às sensações. É ali que os encontros acontecem e mudam a paisagem 
cotidiana local, trazendo um novo sentido para os indivíduos. Como 
exemplo, o próprio chafariz de pedras que foi o ponto de encontro de 
muitos enamorados. 

As estações ferroviárias também são destaques no local, uma vez 
que a linha férrea representou um importante eixo de comunicação 
e alterou a dinâmica urbana e rural da municipalidade. As estações 
eram responsáveis por escoar pessoas e mercadorias. Com elas, vieram 
as influências culturais que contribuíram para moldar o patrimônio 
material da cidade, e que até hoje compõem os elos encontrados na 
cultura de Simão Pereira.

14
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SIMÃO PEREIRA

Um ponto de grande valor histórico em Simão Pereira é o cemitério 
Rocinha da Negra, narrado pelos naturalistas viajantes Saint-Hilaire 
e John Mawe, durante suas passagens pelo local. Estiveram também 
pela região, o Cônego João Marciano Cerqueira Leite, que passou pelo 
quartel general dos revolucionários mineiros, e o mártir Tiradentes, como 
Chefe de Patrulha do Caminho Novo em combate aos contrabandistas, 
conhecidos também como salteadores da Mantiqueira. A construção 
do cemitério ocorreu na primeira metade do século XVIII e abriga 
os restos mortais de nomes importantes como a família Ferreira 
Lage e do Barão de São João Nepomuceno. No local, está o túmulo 
de “Mãe Preta”, Valdina Ferreira Lage, uma escrava muito querida 
da família Lage, e que está sepultada na parte frontal da capela, lugar 
reservado para a família Cerqueira Leite. No caminho do cemitério e 
em seu entorno, encontram-se a trilha original do Caminho Novo que,  
junto ao cemitério, representam um conjunto paisagístico cultural 
marcante da região.

Próximo à paisagem se encontra a suntuosa Pedra do Paraibuna, uma 
referência para os viajantes do século XVIII que passavam pela região, 
que até hoje chama a atenção por sua imponência. Ela está localizada 
na divisa dos estados de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, às margens 
do Rio Paraibuna e próximo ao Registro do Paraibuna, situado ao lado 
da Estrada União e Indústria. Tal registro foi utilizado pela Coroa 
Portuguesa com a função de posto fiscal para o controle de transeuntes, 
e para a arrecadação de impostos oriundos da exploração do ouro e 
diamantes. Os registros tinham a função de exercer ação fiscal, para isso, 
a Coroa criou nos pontos chaves das “rotas de penetração para a região 
mineira – os registros – que, para além da função fiscalizadora sobre a 
quintagem do ouro, funcionavam também como postos fiscais para a 
cobrança de impostos como o de passagem e entrada” (Noya Pinto, p. 
66, apud, Chacham, 2014, p. 02).

Tal Registro teve sua construção de forma estratégica na fronteira 
natural entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, à margem 
do Rio Paraibuna, mais precisamente em frente à Pedra do Paraibuna. 
Nessa perspectiva, devido à sua antiga função de vigilância, das suas 
janelas se tem um panorama do rio e da montanha. Assim o Registro 
“abarca a paisagem, que atualmente inclui a rodovia e também o ramal 
ferroviário, situado quase à beira do casarão” (Chacham, 2014, p. 02). 

16
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SIMÃO PEREIRA

A região que atravessei hoje pode ser considerada uma das mais belas. 
Em aclive suave e regular, o largo caminho galgava as montanhas e, 
no vale, o tempestuoso rio Paraibuna espumava (...) e cheguei à bela 
ponte sobre o Rio Paraibuna ao mesmo tempo em que um rebanho de no 
mínimo uns cinco mil bois. Diria que essa segunda paisagem mais bonita 
que encontrei durante a viagem. Rochas altas, mas cobertas de mata, 
contornaram o leito do rio largo, raso e pedregoso. Rochedos enormes 
estão agrupados no meio do rio que, espumando e borbulhando, força a 
passagem entre e por cima deles. Sobre essas rochas e suportes de madeira 
foi construída a bela ponte coberta que mede algumas centenas de pés e 
de comprimento e é ricamente decorada. Mas são os imensos rochedos 
que concedem à região esse caráter tão especial, visto que têm a mesma 
coloração marrom de granito das encostas ao redor do Rio e ninguém 
esquece seu aspecto extraordinário, desde que tenha prestado atenção a 
esse detalhe. (Ernst Hasenclever 1839, apud, Alves, 2015, p. 213).

O relato do viajante Ernst Hasenclever, de 1839, pode 
elucidar um pouco o que era o local, quando passou pela 
região e deixou sua percepção sobre a paisagem: 
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As terras que um dia pertenceram à Fazenda de Santana e à Fazenda 
do Deserto deram origem ao nome do município de Santana do Deserto. 
Incrustada em um vale, a 300 metros de altitude, a pequena e hospitaleira 
cidade de Santana do Deserto é parte de uma bela paisagem natural. O 
verde exuberante da mata atlântica, o ribeirão Cágado Pequeno, e o clima 
temperado e saudável, servem de moldura às fazendas que se dedicavam à 
cultura do café e do gado bovino. 

Em 1853, antes do desmembramento das fazendas para a formação 
do município, o local foi ocupado por fazendeiros de terras vizinhas que 
pretendiam expandir a cultura do café e a criação do gado bovino. Fundado 
pelo Capitão Cândido Ferreira da Fonseca, o território era conhecido como 
Distrito de Paz de Santana do Deserto (IBGE, 2017).

A ocupação do local está interligada à história dos municípios vizinhos, 
quando pessoas migravam para a região de Santana do Deserto em busca 
de novas terras para o plantio do café e o pastoreio do gado. A maioria 
formada por ricos proprietários de terra, dentre os quais se destacam o 
Barão de Juiz de Fora, José Machado Costa e Leandro José Fraga.

Destarte, em 04 de junho de 1858, sob a lei nº 1039, em comemoração 
aos cem anos da igreja, nasce oficialmente a cidade de Santana do Deserto, 
pertencente ao complexo do Vale do Paraíba, que no passado chegou a 
pertencer aos municípios de Juiz de Fora e Matias Barbosa. 

Inaugurada em 1874, a estação ferroviária de Serraria, na divisa 
com o estado do Rio de Janeiro, pertencia à Santana do Deserto e era 
responsável por embarcar a produção cafeeira para ser escoada por meio da  
Estrada de Ferro Dom Pedro II.

SANTANA DO DESERTO

22
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SANTANA DO DESERTO

 Um importante patrimônio material do município é a pedra do 
Macuco, uma formação rochosa, localizada entre o distrito de Serraria e 
o município de Santana do Deserto. A origem do seu nome provém de 
uma ave brasileira, o Macuco, e sua imponência e beleza atrai pessoas 
para caminhadas e escaladas na região. 

Outro patrimônio material relevante de Santana do Deserto são as 
antigas fazendas de café. A fazenda Santa Clara, que até 1876 pertenceu 
à Baronesa d´Airosa, localizava-se no distrito de Sossego. A propriedade 
que hospedou Pedro Nava e fez parte da obra Baú de Ossos, tem sua 
planta arquitetônica em estilo francês, a única na região Sudeste. 

Outra fazenda de café de grande expoente na região é a Fazenda 
Santa Sofia, localizada a 10 quilômetros do centro, no distrito de Silveira 
Lobo. No século XVIII, o patrimônio que pertenceu ao Conde de 
Prados, foi um grande produtor de café. Nos cinemas, serviu de cenário 
para o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. 

Em 1850, foi erguida a Casa do Conselho Distrital, uma construção 
antiga da região, com o estilo clássico português. A casa foi moradia do 
Capitão Cândido Ferreira Fonseca, e atualmente, abriga a Prefeitura 
Municipal e a Câmara dos Vereadores. 

24
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SANTANA DO DESERTO

Na bela praça central do município, de árvores frondosas e fonte que abriga 
peixes encantadores, moradores e turistas jogam moedas em busca de realizar 
seus sonhos e desejos. Na mesma praça, a Igreja Matriz Santa Ana - em 
homenagem à Mãe de Jesus - foi erguida no século XVII e possui, em seu 
estilo neoclássico, um verdadeiro conjunto que envolve simplicidade, equilíbrio 
das formas, harmonia e beleza estética. 
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A história do município se confunde com a abertura oficial do Caminho 
Novo, devido à sesmaria às margens do Rio Paraibuna concedida à Mathias 
Barboza da Silva, em 1709. As terras eram pouco frequentadas por ser um 
local escuro, vazio e escabroso. O aparecimento das tropas, e o consequente 
povoamento do território aconteceram de forma gradativa.

Com o falecimento de Mathias Barboza em meados do século XVIII, 
o Coronel Manuel do Valle Amado, comandante da Patrulha do Caminho 
Novo da Estrada Real e chefe do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, 
comprou a sesmaria e implementou o Registro de Matias Barbosa. O 
local tornou-se um centro de convergência onde passavam todo o ouro e 
os diamantes vindos da área mineradora, e pagavam-se os direitos sobre 
os minerais. A construção do Registro foi na Fazenda de Nossa Senhora 
da Conceição, complexo e exigente, uma alfândega que fiscalizava todo o 
movimento de pessoas, mercadorias e o pagamento à Coroa Portuguesa. 
“Neste Registro de Matias Barbosa, que é um edifício quadrado construído 
de madeira e barro, pagam direitos todas as mercadorias que vão do interior 
para o Rio” (Cabral, 1950, p. 384). 

Expoente do patrimônio arquitetônico deixado pela abertura do 
Caminho Novo, a cidade é uma referência para os viajantes do século 
XVIII, que no passado chamava-se ‘Capela de Nossa Senhora da Conceição 
do Registro do Caminho Novo’. Construído em 1709, atualmente com 
o nome de Capela do Rosário, o templo pode ser considerado como um 
marco histórico para Matias Barbosa e para o Brasil. Protegida na esfera 
federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Lima, 
et al, 2012), a Capela abriga, em seu interior, um alçapão que dá acesso a 
um túnel, que se bifurca e estende por debaixo das ruas. Não se tem muitas 
referências sobre sua função. 

MATIAS BARBOSA

30
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MATIAS BARBOSA

Por outro lado, há duas versões mais comumente utilizadas para 
explicar sua existência. A primeira faz referência à espionagem, pois, 
dentro do túnel era possível ouvir as conversas que aconteciam na rua. Já 
a segunda versão, levanta a hipótese de que serviu como passagem para 
as ‘sinhazinhas’ não serem vistas. 

Uma réplica do Relógio do Sol em frente à Capela do Rosário, e 
um chafariz na rua logo abaixo ao santuário são atrações da cidade. 
Ambos foram construídos em pedra sabão em 2009, como parte das 
comemorações dos 300 anos de doação da Sesmaria à Mathias Barboza 
da Silva. O Paço Municipal de estilo eclético, também se destaca na 
parte arquitetônica do município. Tombada como patrimônio cultural, 
a construção foi feita pela famosa construtora Pantaleone Arcuri.

Outro ponto relevante é a Igreja Matriz Nossa Senhora da 
Conceição, com sua construção centenária chama a atenção pela sua 
beleza, principalmente pelos vitrais que compõem a arquitetura da 
Igreja, que foram doados por Bernardo Mascarenhas e sua esposa, na 
época importante empresário de Juiz de Fora no setor de tecidos.

A estrada União e Indústria mudou a paisagem local, por ser a 
primeira estrada mecanizada da América do Sul, projetada por Halfeld.

Munido de um bilhete que coloquei no meu chapéu, à moda de um carreteiro, tomei a 
estrada nova, realmente muito boa, apesar da chuva. A construção dessa estrada na 
província de Minas foi entregue a dois engenheiros alemães, os senhores Halfed, pai e 
filho. (Ernst Hasenclever,1839 apud Alves, 2015, p. 212)

32
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MATIAS BARBOSA

Em 1875, a estrada de Ferro Dom Pedro II chegou à 
vila, e posteriormente veio a se chamar Central do Brasil. 
Destarte, o núcleo urbano passou a se fixar próximo à 
estação. Atualmente esse espaço comporta o Centro 
Cultural, a Biblioteca Municipal, o Departamento de 
Cultura e Turismo, a Banda de Música da cidade, além de 
abrigar diversos tipos de atividades culturais. 

Construída pelo Conde de Cedofeita, a estação que leva 
seu nome faz parte do tronco central da ferrovia na região. 
Inaugurada em 1875, serviu para o escoamento de produtos 
e passageiros no eixo principal, com acesso direto tanto para 
o Rio de Janeiro quanto para o interior de Minas Gerais, 
passando por Juiz de Fora e Santos Dumont. 

Em direção ao centro da cidade, na Praça Peter Birkeland, 
encontra-se um registro de muito valor, o painel de azulejo 
que representa uma época de grandes transformações no 
setor de transportes do país. O painel retrata as carruagens 
da Estrada União e Indústria, em seguida a “Maria 
Fumaça”, com uma locomotiva que atravessa o pontilhão 
de ferro em Matias Barbosa. Há também, a presença de 
duas pessoas que saíram de Petrópolis em direção à Juiz de 
Fora. E finalmente, o transporte rodoviário. Assim, o painel 
descreve a mudança dos meios de transporte no país. 

A ‘Ponte do Arco’ edificada em pedra, remete ao período 
de implementação da ferrovia em Matias Barbosa, sendo 
construída como viaduto para a linha férrea. Dada sua 
importância, até hoje ele continua sendo utilizado para o 
fluxo de trens de cargas.
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Assim como as demais cidades dessa região, Juiz de Fora também 
teve sua fundação atrelada à abertura do Caminho Novo, à construção 
da Estrada de Ferro Dom Pedro II e da Estrada União e Indústria, 
que delinearam a expansão territorial, cultural e urbanística do 
município. O ciclo do café, enquanto momento econômico repercute na 
estruturação do município. Com isso, Juiz de Fora se tornou a primeira 
e maior economia mineira a partir da segunda metade do século  
XIX (Abdalla, 2012).

Nessa linha da expansão territorial, o desenvolvimento do traçado 
das ruas desenvolvido por Halfeld se utilizou de uma grande reta 
para atravessar todo o arraial (hoje Avenida Rio Branco) e uma rua 
perpendicular à essa linha que deu origem ao primeiro logradouro 
público (atual Rua Halfeld) e a praça da cidade (atualmente denominado 
de Parque Halfeld). Ao redor desse espaço foram destinados terrenos 
para a construção do Fórum, da Câmara Municipal, e ao longo 
da rua principal, reservou-se uma área para a construção de uma  
igreja (Abdalla, 2012). 

O Morro do Cristo é um marco paisagístico do município de Juiz 
de Fora devido à sua abrangência dentro do território central, que se 
estende por boa parte do núcleo urbano. Sua imponência pode ser 
visualizada de diversos locais e marca inevitavelmente a paisagem 
urbana. Por diversas vezes o Imperador Dom Pedro II esteve em Juiz de 
Fora e ficou hospedado na quinta de Mariano Procópio Ferreira Laje, 
de onde juntos realizavam passeios até as colônias dos imigrantes e ao 
cume do principal morro da cidade, pois a vista do local era bastante 
apreciada pelo Imperador.

No final do século XIX, o comerciário Batista de Oliveira foi o 
grande idealizador do projeto de construção da Capela do Cristo 
no alto do Morro do Imperador. Porém, com sua morte em 1902, a 
Associação Católica Pão de Santo Antônio foi encarregada em dar 
prosseguimento ao projeto, tendo sido desenvolvido pela companhia 
Pantaleoni Arcuri & Spinelli. Dessa forma, foi construída no local uma 
Capela com vinte e cinco metros de altura, com elementos neogóticos de 
arcos ogivais e no seu cume está uma imagem do Cristo Redentor, com 
três metros e setenta de altura, encomenda da francesa Maison Raffe  
(Rosa, Souza, 2015).

JUIZ DE FORA
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Destaque no desenvolvimento industrial da cidade, a Usina 
Hidrelétrica de Marmelos construída em 1889 se tornou a primeira 
usina hidrelétrica da América do Sul. Seu idealizador, Bernardo 
Mascarenhas, um importante industrial de Juiz de Fora buscou atender 
à demanda de sua fábrica de tecidos e trazer iluminação pública para a 
cidade. A usina foi construída pela Companhia Mineira de Eletricidade, 
fundada por Mascarenhas, às margens do Rio Paraibuna e da Estrada 
União e Indústria, após o empresário ter recebido aprovação do 
município para explorar a Cachoeira de Marmelos para gerar energia  
elétrica (Wikipédia, 2017b).

Símbolo da arte modernista em Juiz de Fora, o Painel ‘As Quatro 
Estações’, pintado por Cândido Portinari, embeleza o centro da cidade 
na esquina da Rua Halfeld com a Avenida Rio Branco. O painel mede 
quatro metros e quarenta e oito centímetros de altura por sete metros e 
noventa e cinco de largura e integra um dos mais expressivos acervos a 
céu aberto do Brasil. Ele é composto por azulejos brancos com pintura 

em tons de azul, referência à tradição portuguesa, e sua dinâmica de 
composição abstrata e curvilínea criam um movimento que remetem 
o olhar a decifrar a mudança das estações do ano. Na bela fachada do 
Edifício Clube Juiz de Fora se encontra outra obra de arte de Portinari, 
intitulada de ‘Cavalos’, a criação é feita de pastilhas e abrange os dez 
andares da fachada lateral do prédio.

O Cine Theatro Central, localizado no calçadão da Rua Halfeld, 
chama a atenção dos transeuntes por sua beleza e imponência.  
Pode-se dizer que o teatro traz para o público uma marca registrada da 
paisagem central da cidade, uma vez que é o maior e mais antigo teatro  
de Juiz de Fora. 

Em junho de 1927, surgiram os primeiros esforços para a construção 
do Cine Theatro Central, através da sociedade formada por Francisco 
Campos Valadares, Químico Corrêa, Diogo Rocha e Gomes Nogueira 
para a Companhia Central de Diversões. 
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A partir daí, seu projeto de construção foi realizado pela construtora 
Pantaleone Arcuri. O arquiteto responsável, Raphael Arcuri, elaborou 
um projeto grandioso, todo em concreto armado com um amplo 
vão sustentado por uma estrutura metálica vinda da Inglaterra. Sua 
composição se caracteriza por linhas sóbrias e retas, e seu interior é 
ornamentado pelo pintor italiano Ângelo Bigi, que pressentiu que 
aquele seria seu grande trabalho. Assim, realizou sua ornamentação 
artística com elementos da antiguidade clássica, retomando as cenas 
de ninfas e faunos nos jardins românticos e paradisíacos. Na parte 
central, ornou seu teto com efígies de grandes mestres da música 
como Wagner, Verdi, Beethoven e o maestro brasileiro Carlos Gomes  
(Cine Theatro Central, 2016).

A Rua Halfeld, principal endereço comercial de Juiz de Fora, abriga 
uma variedade muito grande de lojas e pontos comerciais que somados 
com os comércios das demais ruas centrais, pode ser considerado como 
um shopping a céu aberto. Descendo de sua parte alta, a rua corta a 
Avenida Olegário Maciel e margeia o Colégio Academia de Comércio, 
atinge a Rua Santo Antônio e se chega até a Câmara Municipal, 
localizada em frente ao Parque Halfeld. Já na sua parte baixa, após a 
Avenida Getúlio Vargas tem-se acesso à Praça da Estação, local de onde 
se era possível embarcar nos trens que partiam da Estação Central ou 
da Estação Leopoldina.

A história do Museu Mariano Procópio se mescla ao surgimento 
da Estrada União e Indústria. O então engenheiro responsável pela 
construção da estrada, Mariano Procópio, construiu a Villa Ferreira 
Lage para abrigar o Imperador Dom Pedro II quando viesse para a 
inauguração da obra. O projeto imponente da Villa foi idealizado pelo 
alemão Carlos Augusto Gambs, chefe dos engenheiros e arquitetos da 
União e Indústria. Até hoje a construção conserva suas característica 
originais, tanto no seu exterior quanto no seu interior, com as paredes 
revestidas de papel e pinturas. O conjunto arquitetônico encontrado no 
local abriga o edifício Villa Ferreira Lage, construído no período entre 
1856 e 1861, e o Prédio Mariano Procópio.
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 Ao redor dos edifícios, o Museu possui uma área natural inspirada 
nos jardins ingleses e franceses, composto por plantas exuberantes 
da flora nacional e exótica (Wikipédia, 2017a). Todo o conjunto 
paisagístico do Museu demonstra o resplendor de um período, e ao 
mesmo tempo exerce a ligação entre gerações por meio do patrimônio 
material existente no local. Além da sua importância histórica e cultural, 
a área do Museu é amplamente usada tanto pela população juiz-forana 
quanto por visitantes para a contemplação da natureza e para o lazer.

O Parque Halfeld, anteriormente nomeado como Praça Municipal 
ou Jardim Municipal, foi assim denominado como uma homenagem a 
Guilherme Fernando Halfeld, por ter doado o terreno para o município. 
A área verde central é tombada como patrimônio municipal devido 
à sua importância histórica, cultural e paisagística. Localizado no 
quadrilátero formado pela Avenida Rio Branco, Rua Santo Antônio, Rua 
Marechal Deodoro e Rua Halfeld, o parque abriga em sua composição, 
um rico patrimônio arquitetônico composto pelos prédios da Câmara 
Municipal e pelo prédio que acomodava as repartições municipais, que 
hoje sedia a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage. Ao fundo do 
parque, compondo majestosamente a paisagem, o Morro do Imperador, 
edificado como bem cultural identifica Juiz de Fora. 
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Em honra a seu filho mais ilustre, a cidade de Santos Dumont recebe esse 
nome em homenagem a Alberto Santos Dumont, o Pai da Aviação, nascido 
nesse município, que antes fora chamado de Palmyra e, anteriormente, 
por Arraial de João Gomes Velho, oriundo da doação da sesmaria de João 
Gomes, recebida em 1715. De acordo com Fonseca (2013), o arraial de 
João Gomes nasceu ao longo do Caminho Novo, e a população que se 
formou é oriunda da mistura entre brancos, índios e negros. Os homens 
brancos do Arraial eram mais próximos aos donos das cartas de sesmarias e 
devido a isso, sua influência era grande dentro do contexto social da época. 

O desenvolvimento do município ocorreu para além do traçado do 
Caminho Novo, quando em 1870 o engenheiro Henrique Dumont, pai 
de Alberto Santos Dumont - Patrono da Aviação - foi contratado como 
responsável para projetar a Estrada de Ferro Dom Pedro II, no trecho da 
subida da Serra da Mantiqueira. Para isso, ganhou uma casa de palafita ao 
lado do canteiro de obras para acompanhar e coordenar a empreitada. Na 
ocasião das obras, quando grávida do sexto filho, a esposa de Henrique 
Dumont dá a luz a Alberto Santos Dumont, na casa localizada às margens 
da ferrovia e em meio à mata nativa da Serra da Mantiqueira.

 A construção desse trecho da ferrovia deixou bens arquitetônicos 
que marcam até hoje o patrimônio material do município. Dentre 
eles, o ‘Pontilhão dos Três Arcos’ projetado por Henrique Dumont, 
que até hoje é utilizado pelo transporte de cargas. A ‘Caixa d’água de 
Recenvindo’, outro patrimônio material ligado à ferrovia, foi utilizada para 
abastecer as locomotivas a vapor que precisavam subir a longa rampa da  
Serra da Mantiqueira.

Outro marco desse período é o prédio da Estação Ferroviária Central, 
inaugurada em 1877 com a presença de D. Pedro II e grande comitiva, o 
que proporcionou grande desenvolvimento e crescimento para a população 
do então Distrito de João Gomes (atual Santos Dumont). Construído fora 
dos moldes das pequenas estações ferroviárias com amplo espaço e diversas 
dependências, o prédio tem 105 anos e é tombado em nível municipal 
(Arquivo Público de Santos Dumont, 2015).

SANTOS DUMONT
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Hoje o prédio faz parte do Complexo Turístico e Cultural da Praça da 
Estação que abriga o Centro Cultural Paulo de Paula, espaço multiuso 
que oferece ações voltadas para as atividades de cultura e turismo. O 
Museu Ferroviário consta de um rico acervo sobre a memória ferroviária, 
além do arquivo público municipal. Nesse contexto, a atração principal 
desse Complexo Turístico é a composição da Locomotiva a Vapor Zezé 
Leoni e do Trem de Prata Restaurante, que permanecem abertos para 
visitação. Essa locomotiva a vapor Pacific, foi construída pela American 
Locomotive Company e dada de presente ao Brasil pelo rei Alberto I da 
Bélgica quando visitou o país no centenário da Independência (Arquivo 
Público de Santos Dumont, 2015). 

No local onde nasceu o Pai da Aviação, encontra-se hoje o Museu 
Casa Natal de Alberto Santos Dumont que traz consigo a memória de 
uma parte da vida do Pai da Aviação, aqui dedicada como fazendeiro. 

Nesse ponto, sua fazenda, onde hoje é o Museu, chegou a “comercializar 
150 litros de leite por mês e fornecia matéria prima para a Companhia 
de Laticínios Boeke que fabricava doce de leite Borboleta, manteiga, 
queijos dos tipos Reino, Prato e Fundido” (Funcab, 2015).

O acervo do Museu além de contar a história de Alberto Santos 
Dumont como fazendeiro da Mantiqueira e criador de gado holandês, 
conta com mobiliário do período, como a cama onde Santos Dumont 
dormia, o seu famoso chapéu, uma bengala, cartas escritas ao seu caseiro 
passando orientação no trato com o gado, um marcador de gado com as 
siglas SD e vários outros pertences.

Após o Museu, no trecho da subida da Serra da Mantiqueira, temida 
pelos viajantes do século XVIII dado os casos de assalto praticado pelos 
salteadores da Mantiqueira, encontra-se o “Chafariz dos Tropeiros”, local 
utilizado para descanso e alimentação das tropas que passavam pelo local.  
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Mais acima, nesse mesmo trajeto, se encontra o chafariz construído 
em homenagem a Mariano Procópio Ferreira Laje por ter realizado 
o calçamento da subida da Serra da Mantiqueira no leito original da 
abertura do Caminho Novo.

A origem do nome Serra da Mantiqueira vem de “ladroeira”, que 
conjeturam a possibilidade de ser uma gíria local, além de suposições 
que a raiz da palavra vem de “manta”, “roubo” ou “traição”. Nesse 
contexto, “os antigos viajantes contavam mil lendas a respeito de seus 
bandidos. E os tropeiros ainda tremem com os casos contados em torno 
das fogueiras, em seus pousos” (Fonseca, 2007, p. 76).

De acordo com o relato do viajante Oscar Canstatt, em 1871, havia 
muitos assaltos próximos ao trecho do chafariz, já que a fama era a 
de que a travessia da serra era insegura. “Atualmente, os assaltantes 
da Mantiqueira são raros, mas crânios, ossos carcomidos e restos 
apodrecidos de setas e outros objetos atestam que foram cometidos mais 
de um assassinato nesta estrada” (Canstatt, 1871, apud Fonseca, 2007). 

Um elemento natural que integra e identifica essa porção do território 
é a Serra da Mantiqueira que, através do seu conjunto paisagístico somado 
às características de sua vegetação, ganham destaque os pinheiros e as 
araucárias, são autênticos elementos do patrimônio natural da região.

A paisagem é um dos conceitos-chave tratada pelos geógrafos, e tem 
em Sauer, o precursor da abordagem humanista, já que o autor aborda a 
morfologia da paisagem. Assim, “o conteúdo da paisagem é encontrado, 
portanto, nas qualidades físicas da área que são importantes para o 
homem e nas formas do seu uso da área, em fatos de base física e fatos 
da cultura humana.” (Sauer, 1996, apud, Ribeiro, 2007). 

Para os viajantes que passaram pelo local no século XIX, a paisagem 
natural traz uma sensação de imponência e grande beleza,

o viajante aprecia mais a vista dos soberbos pinheiros brasileiros de mistura com 
as palmeiras e todas as belas árvores da floresta virgem que crescem nas encostas da 
montanha. No pico mais alto da serrilha goza-se um panorama incomparável, que não 
é menos belo e grandioso que o que se tem do alto de Petrópolis. (Canstatt, 1871, apud 
Fonseca, 2013, p. 81).
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Outro viajante que passou pelo local e deixou registros 
foi Richard Francis Burton: “ali avistamos pela primeira 
vez a Serra da Mantiqueira com seus picos azulados que 
atraem nossa vista. Em seu sopé, encontramos o pouso de 
Pedro Alves (atual Santos Dumont), onde o almoço nos 
esperava” (Burton, 1867 apud Fonseca, 2007, p. 76).

A partir desse ponto, com o término da subida da Serra 
da Mantiqueira até seu cume, os viajantes seguiam seu 
caminho e adentravam ainda mais rumo ao interior até 
chegarem às minas de ouro e diamante.
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