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Resumo 
 
O objetivo deste estudo é evidenciar o ideário de uma geração de artistas cujo espírito 
univalente no exercício coletivo da arte constituiu o cerne de uma força propulsora de 
cultura, culminando na criação da Galeria de Arte Celina pela família Bracher, entre as 
décadas de 1950 e 1970. Juiz de Fora se torna assim, pólo difusor de efervescências 
culturais e de ecos provindos da França – fato peculiar não percebido com tamanha 
intensidade em outros municípios mineiros. As sementes lançadas por este grupo ainda 
permanecem nas memórias e narrativas, no imaginário deste celeiro intelectual que, de 
forma ímpar, vem a propiciar derradeiras conexões entre o sentir e o fazer artístico ao 
estabelecer uma identidade como ato inaugural de criação e recriação do real. 
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Abstract 
 
The aim of this study is to highlight the ideals of a generation of artists, whose univalent spirit 
into collective exercise in art, constituted the core of a propulsive force of culture, culminating 
in the creation of the „Art Gallery Celina‟ by Bracher family, between the 1950 and 1970. Juiz 
de Fora thus becomes a diffuser polo and cultural effervescence of echoes coming from 
France- peculiar a such an intensity fact was not seen in other municipalities of Minas 
Gerais. The seeds released by this group, still remain in so unique way in memories and 
narratives of the imaginary of intellectual barn; establishing an identity as the inaugural act of 
creation and recreation of the real. 
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1. Breve Histórico  
    
Juiz de Fora confirma o provérbio latino: “as águas fundam as cidades”. Em 1850 o 

pequeno vilarejo às margens do Paraibuna ganha status de Município. Uma cidade 

que nasceu com destino de ser polêmica: está situada em Minas Gerais e para 

muitos, não é mineira. Construiu a primeira usina hidrelétrica da América Latina, foi 

servida pela primeira rodovia aberta no país, a Rio-Juiz de Fora, abrigou boa parte 

dos primeiros capitães de indústria têxtil. Entretanto, contraditoriamente, 

permaneceu provinciana e recatada como fiel testemunha da tradicional família 

mineira. Formou desde cedo escolas, universidades que atraiu a juventude da 

região. Em compensação, foi o berço do movimento militar de 1964 que resultou na 

ditadura que todos nós conhecemos. Nessa cidade complexa, amada e odiada, 
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passaram-se 115 anos de sua fundação, até o surgimento, em 1965 de um grupo 

ávido de cultura e desejoso de seguir os caminhos da criação e das artes. Tudo isso 

seria prenúncio do que aconteceria com esta geração de jovens intelectuais, que se 

corporificaram na criação da Galeria de Arte Celina. 

No nosso ponto de vista, é este grande caldeirão cultural que vai dar 
singularidade aos diversos grupamentos humanos, conformando 
identidades que jamais são naturais ou fixas, mas construídas e em 
constante mutação [...] A cidade parece sempre fugir de qualquer definição, 
e seu próprio nome nos prega a peça desse jogo sutil entre o que está fora 
e o que está dentro, entre o que escapa e o que pertence (MUSSE,2008).   

Pretende-se alcançar o dinamismo de uma geração de artistas e intelectuais cujas 

narrativas podem traduzir-se em uma seqüência espaço-temporal, combinando 

coordenadas capazes de expressar identidades localizadas em um espaço e tempo 

simbólicos. Juiz de Fora, com suas geografias imaginárias foi cenário de eclosão de 

sementes histórico-culturais que ainda brotam em diferentes terrenos.  A influência 

européia na cidade era muito mais perceptível que a colonial. O estreito vínculo com 

o dinamismo Rio de Janeiro trouxe anseios, aos jovens, de civilizar-se nos moldes 

dos centros europeus. “Seus teatros, cinemas e intensa atividade literária refletiam a 

vontade de criar uma nova imagem para a cidade, fugindo à tradição escravista” 1. 

Através das artes temos a representação simbólica dos traços espirituais, 
materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam a sociedade ou o 
grupo social, seu modo de vida, seu sistema de valores, suas tradições e 
crenças. A arte, como uma linguagem presentacional dos sentidos, 
transmite significados que não podem ser transmitidos através de nenhum 
outro tipo de linguagem, tais como as linguagens discursiva e científica. Não 
podemos entender a cultura de um país sem conhecer sua arte. 
(BARBOSA, 2009) 

Paralelamente às palavras de Ana Mae, abre-se um viés de pesquisa com o intuito 

de conhecer a arte juizforana para compreender e a cultura da cidade e entender os 

processos implícitos que desencadearam a efervescência cultural na cidade. 

2. Artistas – o florescimento de pinceladas na Manchester Mineira 
 
Os anos de 1940 e 1950 se caracterizaram pela expansão cultural de essência 

modernista, que veio a culminar em atividades artísticas em Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro e São Paulo. Surgia a conhecida Geração 45, de intelectuais no Rio e em 

São Paulo, composta, de certa forma contraditória, por artistas imbuídos em uma 

trajetória modernista e escritores que expressavam certo conformismo. Talvez fosse 

a resposta possível aos reflexos políticos dominantes naquele contexto. Werkema 



1562 
 

 

(2010, p.230) assinala esta fase apontando, mais à frente, o grande desabrochar 

cultural nos inícios dos anos 1960, bem como a repressão ao florescimento de um 

ideário reacionário que surgia na juventude questionadora daquela época. Segundo 

o referido autor: 

Nas décadas de 40 e 50, como um natural prosseguimento do movimento 
modernista mineiro e pela presença nos governos de homens como Milton 
Campos e Juscelino, ocorreu em Belo Horizonte e outras cidades mineiras 
um florescimento das atividades intelectuais e de criação artística. Essa 
movimentação se contrapunha ao que ocorreria no Rio e em São Paulo. 
Com a chamada Geração 45, que continha os ímpetos criadores do 
modernismo e passava a uma literatura conformista, condizente com a 
época de reconstrução econômica e ajuste político do pó-guerra. Já os anos 
de passagem para a década de 60, em decorrência dos movimentos 
populares que propunham reformas sociais de base no país, mobilizando e 
envolvendo amplos setores da sociedade, com destaque para os festivais 
de música patrocinados pelas emissoras de televisão e para o movimento 
estudantil, com o Centro de Cultura Popular da União Nacional dos 
Estudantes, inicia-se novo ciclo de efervescência artística. Esse surto 
cultural será sufocado e interrompido pelo corte abrupto, reacionário e 
abrupto, reacionário e retrógrado imposto pelo golpe militar de 1964 a todo 
país. 

A condição geográfica de Juiz de Fora que a mantinha distante de Belo Horizonte, 

seja pelas dificuldades de acesso a estradas que deixavam muito a desejar, não 

favoreceu contatos suficientemente capazes de trazer repercussões culturais da 

capital mineira. Havia um fator de peso na mentalidade juizforana de decepção em 

relação à possibilidade de ser a capital, na condição de pólo industrial e cultural.  

Belo Horizonte foi planejada e construída para ser a capital do estado. Cria-se neste 

momento um certo ressentimento. Em contrapartida, pela mesma condição 

geográfica peculiar de proximidade com o Rio de Janeiro, possibilitou certo 

intercâmbio cultural e artístico que, de maneira impensável, tornou a cidade um pólo 

cultural difusor de ecos e receptor das vibrações culturais disseminadas pela 

Europa. A cidade não teve uma Geração 45 em destaque, mas produziu, ao longo 

do tempo, mentalidades à frente de seu tempo, que em constante ebulição, 

formaram o chamado Grupo 57, de pintores que marcaram a cultura da cidade 

com o emblema da qualidade 2. 

O que Bastos (2006, p.1) apresenta em seu texto como “Escola de Juiz de Fora”, 

reflete anos de pesquisa, contato com artistas da cidade e curadoria de Exposições. 

Esta terminologia, segundo o autor, diz respeito a uma escola de pintura, definida 

por ele como sendo um grupo de pintores que se encontram por acaso, em 
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circunstâncias quaisquer, geográficas ou não, intencionais ou casuais. Elabora a 

comparação com o grupo “O Cavaleiro Azul” fundado por Kandinsky em Munique, 

em que pintores trocavam idéias, pensamentos sobre arte, sobre o que pretendiam 

realizar, como também sobre o “como fazer”. Não considera o grupo de pintores 

juizforanos de 1957, como homogêneo, temporariamente poderia sair um, ou entrar 

outro. Desentendimentos poderiam ocorrer... Afirma que o gênio não fica muito 

tempo em um grupo, acaba por trabalhar sozinho, como ocorreu com Cézanne. 

Comenta que a aproximação entre os componentes do grupo, em seus ideais, assim 

como a classificação, análises e denominações vem posteriormente no transcurso 

histórico e pela crítica. Exemplifica sua abordagem ao citar a Escola de Barbizon, Os 

impressionistas, etc. Para ele, uma escola só funciona durante um espaço de tempo 

e para tal, está convicto de que hoje não se pode chamar nenhum pintor de 

impressionista, pois para ele, “impressionistas foram aqueles”. Diante destas 

reflexões, descreve o grupo de 57 historicamente:  

Historicamente, vamos apresentar a Escola de Juiz de Fora em largas 
pinceladas, considerando apenas as décadas. Existiu de 40 a 70. Edson 
Motta, chegando da Europa e dos Estados Unidos da América em 1941 
(ganhou o Prêmio de Viagem ao Estrangeiro do Salão nacional de Belas 
Artes), realiza seu sonho de dar um curso de pintura em Juiz de Fora, o que 
faz na Sociedade de Belas Artes Antônio Parreiras, já existente nessa 
época. Foram seus alunos: Mario Tasca, Maurício Magalhães Carvalho, J. 
Guimarães Vieira, Jayme Aguiar. E, com onze anos de idade, incentivado 
por seu tio Frederico Bracher, Décio Bracher. Fundadores da Antônio 
Parreiras e já atuantes: Ângelo Bigi, Sylvio Aragão, Américo Rodrigues, 
Carlos Gonçalves, Heitor de Alencar. Ainda na década de 40 surge Renato 
de Almeida. Nos anos 50, Ruy Merheb, Renato Stheling, Roberto Vieira, 
Dnar Rocha constituiriam o que se pode chamar de grupo de 57, pintores 
com uma visão de arte semelhante, embora com resultados diferentes. Na 
década de 60 é preciso destacar a atuação da Galeria de Arte Celina, com 
Décio, Nívea, Carlos e Fani Bracher. Entre os anos 70 e 80 aparece no 
mundo o fenômeno do assim chamado pós-moderno que se caracteriza, 
entre outros aspectos, por uma grande pulverização das coisas. Pois foi o 
que aconteceu com a pintura em Juiz de Fora, onde hoje há de tudo e mais 
alguma coisa [...] 

3
. 

Bastos (2006, p.2) comenta que há a possibilidade de faltar o nome de algum artista, 

mas que esta, é apenas uma pequena amostragem de um período. Propõe 

considerar primeiramente os “antecedentes” à referida Escola de Juiz de Fora, 

artistas de grande importância como Hipólito Caron e César Turatti. Os demais 

supracitados, como “participantes” e entre estes, os denominados “remanescentes”, 

ainda em atuação, como Nívea e Décio Bracher, Dnar Rocha, Jayme Aguiar, ou 

atuantes esporádicos, atuantes contínuos que produzem até o fim da vida, como 
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Dnar. Os “conseqüentes” para o autor, são aqueles teimosos “em trafegar por esta 

larga Avenida Barão do Rio Branco das Artes, que é a Pintura”. 

“A Parreiras e seus Artistas” é temática desenvolvida por Lucas Amaral que procura 

concentrar dados que tornem vivos, registros biográficos de artistas da cidade, em 

forma de livro e CD ROM com imagens das pinturas. Projeto este, realizado graças o 

apoio da FUNALFA4 no ano de 2004, ocasião em que se comemoravam os 70 anos 

de Fundação do Núcleo Antônio Parreiras. Esta é uma importante iniciativa de se 

preservar a memória dessa instituição, que foi pilar fundamental de cultura e artes 

plásticas em Juiz de Fora e que originou a – SBAAP - Sociedade de Belas Artes 

Antonio Parreiras, em 1941. Segundo Amaral (2004, p. 6) A inauguração da Galeria 

Antônio Parreiras ocorreu em 1999 no prédio da antiga Estação Rodoviária da 

Central do Brasil, por empréstimo da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, momento 

em que foi planejada uma série de exposições sobre a história da referida 

Sociedade, na busca de um olhar significativo para o passado capaz de vislumbrar e 

incentivar olhares futuros. Esta história foi dividida em quatro períodos, a saber: 1. 

Primórdios (1934-1950); 2. Hegemonia (1950-1963); 3. Consolidação (1963-1985) e 

4. Persistência (1985 até 2001). Primeiramente, o recorte de olhar utilizado nesta 

pesquisa irá se ater aos períodos: Hegemonia (1950-1963) e Consolidação (1963 – 

até a década de 70).  

Amaral (2004, p.6) situa a abertura da exposição “Artistas dos Primórdios-1934-

1950”, em 08 de outubro de 1999, como fato relevante de rememoração de artistas 

que: criaram em setembro de 1934, o Núcleo Antônio Parreiras; daqueles que 

fundaram a SBAAP (22/9/1941); dos que participaram da “exposição de Arte em 

Comemoração ao Centenário de Juiz de Fora”, realizada em maio de 1952 e que, 

felizmente, originou o “Salão Oficial Municipal de Belas Artes”, realizado anualmente 

até os dias atuais. A exposição “Artistas da hegemonia 1950 -1963”, inaugurada em 

15 de agosto de 2000, foi talvez, a mais representativa, por apresentar a fase mais 

fértil da SBAAP, período em que acolheu e proporcionou maior visibilidade à nova 

geração de artistas que realmente transformou e trouxe brilho às artes plásticas em 

Juiz de Fora. Em 17 de abril de 2001, realizou-se a exposição histórica “Artistas da 

Consolidação 1963-1985”, composta por obras de artistas que ingressaram na 

SBAAP durante vinte e dois anos ininterruptos em que a presidência da Sociedade 

foi exercida por Clério Pereira de Souza. A quarta exposição “Artistas da 
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Persistência 1985-2001” insere aqueles que ingressaram na entidade no período em 

que Lenine Salvi assumia a presidência até o 60º aniversário de reconhecimento e 

aprovação do Estatuto da Sociedade de belas Artes Antônio Parreiras. 

O autor supracitado pretendia recuperar a memória e valorizar os artistas que mais 

colaboraram com a cultura nesta cidade, além de apresentar no decurso da história 

a diversidade estética e seus múltiplos estilos peculiares. Alguns nomes configuram-

se como ausentes neste cenário, principalmente no período de Primórdios, devido à 

insuficiência documental, a impossibilidade de se reencontrar as obras de época e 

em alguns casos, do “lamentável descaso de alguns dos familiares”. A curadoria 

destas exposições seria ideal se houvesse a possibilidade de expor veridicamente 

as obras realizadas naqueles períodos específicos, mas isso tornaria as mostras, 

inviáveis. O objetivo maior fora despertar a comunidade para a valorização da 

memória das artes plásticas, como também homenagear os outros artistas que 

independente da SBAAP, realizaram ou realizam produções em Juiz de Fora.  

A década de 50 inicia-se com a transferência de Frederico Bracher Jr. para Belo 

Horizonte, deixando para trás seu ateliê na Galeria Pio X e as aulas de pintura que 

realizava naquela época. Com a ausência deste importante mestre na cidade, a 

SBAAP reforçou sua hegemonia no ensino e prática das artes plásticas na cidade. 

Os professores que estavam fora da referida Sociedade restringiam suas aulas a 

meras cópias. Já na SBAAP, a pintura acontecia a partir da observação do natural, 

incluindo a utilização de modelo vivo para a realização de trabalhos que 

expressassem a figura humana. Este aprendizado lá fornecido seguia duas 

metodologias diferenciadas: uma menos formal e outra mais formal. A metodologia 

formal, similar à que Edson Motta praticara na década de 40, consistia em iniciar o 

desenho primeiramente, de maneira rigorosa, para que depois o aluno estivesse 

com aptidões necessárias para o desenvolvimento da pintura. Os conteúdos 

seguiam a seguinte ordem: natureza morta, flores, paisagem e por último, o retrato. 

A professora Katarina Zelentzeff, formou-se pela Escola Imperial do 

Desenvolvimento de Belas Artes de São Petersburgo e seguia este método formal, 

recebendo homenagens de louvor na década de 50, inclusive o título de Sócia 

Honorária da SBAAP pela contribuição prestada em sua atuação no ensino de artes. 

(AMARAL, 2004, p.20). 
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Segundo o autor, a metodologia mais informal seguia tradicionalmente o Núcleo 

Antônio Parreiras que originou a Sociedade em 1934. As aulas respiravam ares de 

maior abertura, nesta modalidade de ensino, por possibilitar o encontro de vários 

artistas no ateliê para que trabalhassem juntos, trocando idéias, experiências, ideais, 

durante suas práticas. Nos finais de semana, este grupo saía para pintar paisagens, 

o que muitas vezes, era objeto de crítica e análise dos demais artistas considerados 

mais experientes, como Silvio Aragão ou Heitor de Alencar.  

No ano de 1950, a referida Sociedade organizou a “Exposição de Arte 

Comemorativa do Centenário de Juiz de Fora” a qual distribuiu cinco prêmios 

aquisitivos, instituindo o Salão Oficial Municipal que poderia ser considerado a 

versão local do Salão Nacional de Belas Artes realizado anualmente na cidade de 

Rio de Janeiro, ainda capital Federal.  

Não havia mercado de arte em Juiz de Fora. A cidade não dispunha de espaços 

culturais específicos para exposições. No entanto, jovens artistas de aspiração mais 

modernista, sedentos de cultura e de eventos de arte, formaram naturalmente um 

grupo de destaque na sociedade. Eram eles, dentre outros: Renato Sthelling, Dnar 

Rocha, Wandyr Ramos, Nívea Bracher, Carlos Bracher, Ruy Merheb, Reydner 

Gonçalves, Roberto Gil, Celina Bracher e Roberto Vieira. Houve um período em que 

a Parreiras não contava com mestres de pintura, e este grupo lá se reunia no atelier 

para realizarem seus trabalhos, local em que discutiam as mais variadas temáticas 

intelectuais e artísticas. Em uma entrevista, Nívea afirma: “Nós nos aprendíamos”. 

Pintavam juntos e, em alguns fins de semana, parte do grupo dirigia-se para fora do 

atelier a registrar cenas da cidade em suas telas. Após um período de tempo, a 

família Bracher construiu um ateliê no Castelinho à Rua Antônio Dias 300, no Bairro 

Granbery, local em que eles e demais intelectuais, astrônomos e amigos de Celina, 

estudantes da Faculdade de Filosofia e Letras, FAFILE, reuniam-se diariamente em 

enriquecedoras e constantes interlocuções e entrelaçamentos de ideais.  

Anteriormente, a Parreiras era um ponto de centralização dos artistas. 

Posteriormente, o Castelinho dos Bracher tornou-se um ateliê vivo, uma residência 

onde se respirava arte por todos os cômodos da casa, sempre de portas abertas às 

inovações. Tornou-se um centro aglutinador de ideais. Segundo Dnar “Os 

verdadeiros valores da pintura nunca saíram de nossas vidas. Nenhum de nós 

prostituiu seu próprio trabalho ou seu talento. Jamais nos afastamos dos ideais que 
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tínhamos nos anos 50, principalmente aqueles da Geração de 1957”. (NEVES, 2007, 

p. 31-33) O artista comenta que eles abandonaram a Sociedade de Belas Artes 

Antônio Parreiras devido “à asfixia cultural” que a “mediocridade lá instalada” os 

impunha. Ele continua seu depoimento: “Logo após, fomos todos abrigados pela 

Galeria de Arte Celina, criada pela família Bracher, que respirou, até seu último dia, 

padrão de qualidade intelectual e cultural”. 

3. Galeria de Arte Celina – sonho e criação  
 
Em 18 de dezembro de 1965, os irmãos Décio, Nívea e Carlos Bracher, com o apoio 

de seus pais Waldemar e Hermengarda inauguram a primeira galeria de arte da 

região e homenageiam a irmã e filha caçula Celina, falecida em 7 de março daquele 

mesmo ano. Em entrevista realizada com Hélio Fernandes5, intelectual do grupo, 

que manteve contato com a família Bracher até abril de 2011, participante dos 

sonhos culturais da época, espectador assíduo da Galeria e personalidade influente 

na comunhão destes ideais, pode-se captar com clareza, os pilares de sustentação 

para a concretização de uma identidade artística, em forma de Galeria:  

A  Galeria Celina foi uma decorrência natural de quatro fatores simultâneos: 
a) a agitação cultural em que vivia um pequeno grupo de jovens da cidade; 
b) uma resposta inconsciente contra os desmandos da ditadura militar, ou 
seja, uma forma superior de confrontar valores; c) um reflexo das 
transformações  culturais da década de 1960, em curso no mundo inteiro; d) 
uma espécie de facilitador para a assimilação da incompreensível e 
prematura morte da Celina. A Galeria tornou-se um pólo cultural porque 
atraiu, uniu e congregou pessoas de dentro e de fora das fronteiras 
municipais  e marcou definitivamente o caminho de poetas, pintores, atores 
e de todos que utilizavam o pensamento – não a barbárie - como sua 
matéria-prima de ler o mundo. Em sua breve existência, a Galeria Celina 
não se limitou a promover exposições, sua função natural. O teatro também 
foi contemplado – como, por exemplo, a produção do “Coronel de 
Macambira”, o “Romanceiro da Inconfidência”. Ela também abrigou um 
inédito curso de Cinema Francês, uma  iniciativa de um grupo de cinéfilos 
do CEC - Centro de Estudos Cinematográficos, ligados à Galeria.  

Fruto da casa da família Bracher, este espaço de arte ganhou força e 

representatividade, graças ao incentivo dos pais que generosamente inspiraram e 

disseminaram liberdade e espírito criativo. 

4. O CEC, a Galeria de Arte Celina e o cinema na cidade 
 
O CEC – Centro de Estudos Cinematográficos - foi uma das iniciativas mais 

emblemáticas da época. Seus principais líderes como Luis Afonso, Rogério Bitarelli 

Medeiros6, Moreno, apaixonados cinéfilos, conseguiram exibir filmes inéditos, 
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raramente vistos em outras cidades. O curso de cinema francês terá sido talvez a 

experiência mais significativa deste grupo: começou com estudo desde Louis 

Loumière, passou pelo cinema mudo – La Souriante Madam Beudet , o famoso Un 

chien andalou, de Buñuel, Le Gardien du Phare. Segue-se o movimento da avant-

garde até o advento da novelle-vague. O ponto alto foi o encerramento do curso, 

ministrado diariamente, com exibição de três a quatro filmes por noite com a platéia 

participativa e atuante em ricos diálogos, comentários sobre enredo, movimento de 

câmara, etc. 

Este encerramento contou com a projeção de um único filme – Un Couer Battant, 

com Jean Louis Trintignant que jamais foi exibido em qualquer outro lugar do país e 

que chegou ao CEC apenas alguns dias após ser finalizado. A película chegou sem 

visto de entrada e de censura no Brasil, o que causou alguns problemas para 

exibição. Isto dá uma medida da eficiência e do prestígio que o CEC gozava na 

época. Esta foi a sua primeira exibição no mundo. 

Nívea Bracher diz em uma entrevista7: “Rogério Bitarelli Medeiros foi um dos pilares 

no momento certo na Galeria Celina, cujo movimento cultural tem uma importância a 

ser revelada socialmente, porque tudo que houve depois, em termos de arte, tem a 

semente oriunda da Galeria de Arte Celina”. Sobre a questão do cinema, Nívea 

revela: 

Os filmes, para ilustrar o curso de História do Cinema, eram rolos que nós 
trouxemos em sacolas, do Rio de Janeiro. José Sanz havia conseguido 
estes filmes emprestados na cinemateca de Paris. Langlois era o diretor. E 
isso é interessante: ele os emprestou sem recibo, nem nada. Que bonito, 
ser digno de confiança. Da mesma forma nós trouxemos as gravuras de 
Picasso, do Museu de São Paulo. Estes filmes nós trouxemos e 
devolvemos. O José Sanz os não devolveu à Cinemateca de Paris, o que foi 
ótimo para os brasileiros. Hoje estes filmes compõem o acervo da 
cinemateca do MAM do Rio. Ríamos todos e virávamos a madrugada vendo 
os filmes franceses em uma época que os demais brasileiros não tiveram 
este acesso.  
 

O segundo andar da Galeria Pio X, onde se situava a GAC, configurou-se como um 

centro de efervescente disseminador de cultura, com grande circulação de pessoas, 

as mais variadas, cujos interesses em música, teatro, cinema, artes plásticas 

mesclavam-se ao entusiasmo, aos sonhos de liberdade partilhados por uma 

geração de questionadores, curiosos e apaixonados pelas diversas manifestações 

de arte. 
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De acordo com a fala de Décio Bracher8, a Galeria de Arte Celina poderia ser 

chamada de “Centro Cultural Espontâneo”, espaço de convivência, convergência 

cultural e artística. A Galeria valorizava, aceitava e incentivava todas as linguagens 

artísticas e demais artistas da época, sem restrições, conforme seu depoimento: 

“era um espaço não excludente, e sim de congregação”. Não era vista como local e 

negócio para comercialização de obras de arte e sim, como espaço inventivo, 

público, participativo, acolhedor dos mais diversos sonhos culturais da cidade. Este 

é o diferencial que se pode perceber das demais galerias de arte existentes. 

Dnar Rocha afirma que a GAC, primeira da cidade, teve grande importância porque 

descortinou horizontes da pintura em Juiz de Fora. Anteriormente, segundo ele, “a 

pintura não valia nada, só servia para dar de presente às pessoas”. O mercado de 

arte na cidade surgiu com a abertura da Galeria de Arte Celina, “... até então, só o 

Aragão vendia pinturas [...] A criação da Galeria de Arte Celina nos possibilitou o 

reencontro e a discussão do nosso ideário sobre a arte e a pintura”.  

Halbacks (2004, p.41-81) afirma que a memória individual existe sempre a partir de 

uma memória coletiva. Pode-se considerar que reminiscências partilhadas ocorrem 

no cerne de um grupo e que este, é fonte inspiradora tanto para a constituição de 

um ideário quanto para disseminação de questionamentos, influências, 

conhecimentos, hábitos e emoções. Para tal, o autor desenvolve a perspectiva de 

que a memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva. Deve-se 

analisar, com o olhar atento, o espaço de atuação exercido pelo sujeito no convívio 

com este grupo, suas relações interpessoais neste cenário e suas especificidades, 

bem como as relações deste sujeito com outros meios. 

“Uma imagem engajada em outra imagem”, conforme aborda o referido autor, se 

traduz na formação para além de uma memória única, abarcando o entrelaçamento 

entre as memórias individuais, memórias de outros sujeitos, vivências do grupo, na 

imaginação de acontecimentos periféricos e nos diversos níveis de internalização 

das possíveis representações da memória histórica. Desta forma, para ele, não 

existe uma memória isolada. Estas recordações podem ser tanto reconstruídas 

como simuladas pelo grupo, o que abre possibilidades de uma ampliação do olhar 

voltado ao passado. 
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[...] quadros coletivos da memória não se resumem em datas, nomes e 
fórmulas, que eles representam correntes de pensamento e de experiência 
onde reencontramos nosso passado porque este foi atravessado por isso 
tudo [...] a lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado 
com a ajuda de dados emprestados do presente, e além disso, preparada 
por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem 
de outrora manifestou-se já bem alterada (HALBWACHS, 2004, p.71-78). 

De grande riqueza se torna a escuta de narrativas individuais acerca de membros 

constituintes de um mesmo grupo. Esta escuta não vem à procura de se promover 

um historicismo destas lembranças, mas sim, de fazer emergir à superfície 

memórias que ainda prosseguem e encontram-se ainda supostamente em estado 

de “subversão no silêncio e de maneira quase imperceptível”. (POLLAK, 1989, p. 3-

15).  

Rousso (2002, p.95) revela que a “história da memória tem sido quase sempre uma 

história das feridas abertas pela memória”, o que traz à reflexão, a união de forças e 

ideais na formação da Galeria de Arte Celina em Juiz de Fora, momento este, em 

que os grupos: familiar, de artistas, amigos e intelectuais daquela geração, diante da 

dor pela perda de Celina Bracher, trouxe à tona a concretização de um ideário de 

liberdade. Espaço de dedicação e de realização de sonhos apaziguadores de 

tristezas, como forma de homenagear uma artista de personalidade e trabalho 

relevantes e de curta duração, onde a efêmera personalidade à frente de seu 

tempo, aparentemente ausente, torna-se viva e presente, resplandecente em vigor 

criativo e cultural marcantes no espaço-tempo da cidade, configurado por esta 

Galeria.  

5. Galeria de Arte Celina – lugar de memória 
 
Este espaço-tempo existente na fala e na memória das pessoas envolvidas com 

este grupo de artistas já anteriormente mencionados e freqüentadores da Galeria 

fazem com que ela – a GAC - seja considerada um dos “lugares de memória” 

(SEIXAS, 2004, p.40-41) de Juiz de Fora que merece ser reconhecido como centro 

difusor de cultura, em um continuum que move artistas até hoje na cidade.  

O que justifica ao historiador estas pesquisas de detalhe, é que o detalhe 
somado ao detalhe resultará num conjunto, esse conjunto se somará a 
outros conjuntos, e que no quadro total que resultará de todas essas 
sucessivas somas, nada está subordinado a nada, qualquer fato é tão 
interessante quanto o outro, e merece ser enfatizado e transcrito na mesma 
medida. (HALBWACHS, 2004, p. 89-90). 
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Os detalhes são fundamentais, não somente como pesquisa como forma de revelar 

este espaço cultural simbólico de imensa importância na região e que conta 

somente com breves menções realizadas em poucos livros. As narrativas orais 

coletadas e entrelaçadas com um olhar distanciado de pesquisadora permitem 

conhecer trajetórias de vida desta geração, algumas ainda, latentes, como 

memórias ainda subterrâneas, que poderão submergir no desenrolar deste trabalho 

e denotar processos de construção deste ideário artístico cultural.  

Segundo Darras9 (2009), a mediação das culturas “ganha existência no cruzamento 

de quatro entidades: o objeto cultural mediado; as representações, crenças e 

conhecimentos do destinatário da mediação; as representações, crenças, 

conhecimentos e expertises do mediador e o mundo cultural de referência”. Para ele, 

em termos de domínio cultural e artístico, distinguem-se duas abordagens de 

mediação: “A primeira é diretiva e, em sua forma mais pobre, fornece só um sistema 

interpretativo, impondo um único tipo de compreensão do objeto cultural. Em sua 

forma mais rica, produz sistemas interpretativos que tentam se articular, ou não, 

trabalhar conjuntamente”. As interações fazem brotar mais um interesse de 

investigação da referida Galeria, sob o aspecto de poder considerá-la um agente 

articulador, difusor e “destinatário” da mediação cultural. 

Burke (2005) afirma que “... examinar o tema de um único método empobrece a 

história cultural”. Assim, quatro teóricos de relevância assinalados pelo autor como 

praticantes da NHC (Nova História Cultural): Bakhtin, Norbert Elias, Foucault e 

Bordieu, trazem uma grande virada no âmbito da história cultural, cujos paradigmas 

vão se rompendo e abrindo espaço para a preocupação com as representações e as 

práticas, juntamente com Roger Chartier que aparece como líder nesse processo. A 

história da memória eleva-se como um feixe de luz norteadora nas pesquisas e 

estudos desenvolvidos no meio acadêmico e também surge a atenção a um foco de 

amplitude de pesquisa, deixado anteriormente a encargo da cultura material e 

econômica, retomado sob um novo olhar: “a referência aos espaços”, aos aposentos 

particulares, aos espaços públicos, às cidades, praças, mercados, os quais 

permitem novas abordagens de pesquisa, em que anteriormente seria considerado 

um paradoxo inserir o espaço na “cultura material”.  
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Daí a crescente importância dos aposentos particulares, tais como os 
quartos de dormir e os quartos de criança, e a distinção cada vez mais clara 
entre espaços públicos e privados no interior da casa. Vale a pena chamar a 
atenção para a referência aos espaços da casa [...] mas os historiadores 
culturais, como os da arquitetura e os geógrafos historiadores antes deles, 
chegam a ler o “texto” de uma cidade ou de uma casa nas entrelinhas [...] 
assim como a história das casas seria incompleta sem os estudos do uso de 
seus espaços anteriores (BURKE, 2005).  

A GAC - lugar e espaço de memória - permite uma abordagem de pesquisa de 

natureza cultural, artística e histórica, e não se refere a um espaço particular, mas 

sim, da comunidade.  

6. Considerações finais 
 
Espaço originário da própria casa da família: Castelinho dos Bracher, como 

prolongamento de um movimento contínuo de encantamento, de receptividade de 

pessoas e idéias - as mais diversificadas – sem restrições. Esta casa promoveu o 

start de cada um que conviveu na infância, seja na adolescência ou juventude 

atemporal, não como tempo específico, mas como tempo-espaço-subjetivo de 

confluências. Segundo Nívea Bracher, “a Galeria de Arte Celina era o espaço de 

manifestação e realização infinita do ser”. Qualquer idéia podia ser implementada 

sem preconceitos ou formalidades restritivas. Carlos Bracher10 afirma que “ali existia 

o exercício verdadeiro da transcendência da arte. A Galeria foi a digital de tudo isso”. 

O grupo de mais ou menos oito pessoas que mantinham uma convivência diária 

entrelaçada pelas afinidades intelectuais e questionadoras permitiu este start 

pessoal e cada um desenvolveu sua linguagem própria na expressão artística, como 

um coral. Cada singularidade de voz expressa em um conjunto de harmonia 

uníssona. Ele diz que essa força “é um sobressaltar, como um grito, como um 

renascimento, como uma força que se evidencia e se anuncia como um verbo – um 

verbo do grito de ser. Éramos como um coral de pessoas encantadas pelo sentir e 

pelo fazer”. Este espírito coletivo foi o que os moveu, substanciou as 

individualidades no exercício da transcendência e da verdade da arte: marca 

presente de uma geração. 

                                                 
1
 HISTORIA de Juiz de Fora. Dados da Prefeitura de Juiz de Fora no site descrito em Referências, ao final deste 

artigo. 
 
2
 Negrito proposital da autora deste artigo. 
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3
 BASTOS, César Xavier. Pintores de Juiz de Fora. Texto escrito pelo autor em 20/06/2004 e cedido para esta 

pesquisa em Agosto de 2010. Há fragmentos soltos do autor deste texto no livro NEVES, José Alberto Pinho. 
Dnar, o silêncio das Imagens. Juiz de Fora: [s.n.], 2007. 180p. il. ISBN 978-85-907788-0-6 
 
4
 Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage – Prefeitura de Juiz de Fora.  

 
5
 Hélio de Almeida Fernandes foi professor da Universidade Federal Fluminense aposentado; Bacharel e 

Licenciado UFRJ- professor de Latim, Português, Francês, Espanhol e Italiano e respectivas literaturas, e 
Literatura Latino-americana. Professor Honorário da Universidade Ricardo Palma, em Lima, Peru, Professor 
Visitante. Professor do IPP - Instituto Peruano de Publicidade; Professor do Marketing Político do Instituto de 
Ciências da Comunicação da Universidade do Porto, Portugal (pós-graduação) Professor de Marketing da 
Universidade Federal Fluminense (e posteriormente de Redação Publicitária para mídia impressa e Televisiva), 
professor da UERJ, da Fundação Getúlio Vargas,do IBMEC, palestrante em 18 Estados da Federação, consultor 
do SEBRAE Brasília para Educação à distância- EAD. Escritor com mais de 20 livros publicados. (Entrevista 
realizada no dia 13 de Setembro de 2010 – Castelinho dos Bracher, Juiz de Fora). Faleceu em abril de 2011. 
 
6
 6  Medeiros, Rogério Bitarelli. É professor adjunto Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Esta pesquisa encontra-se em andamento, vinculada à Linha de Imagem e Cultura, do PPGAV - UFRJ. 
Torna-se pertinente e reconhecidamente merecedora de destaque junto ao CEC (Centro de Estudos 
Cinematográficos) a competente atuação dos intelectuais: Geraldo Mayrinck, Luis Afonso Pedreira, Reydner 
Gonçalves, Décio Lopes (também curador, organizador de exposições e eventos junto à Galeria de Arte Celina, 
por volta do início dos anos de 1970) e Milton Dutra. 
 
 
7
  Entrevista com Nívea Bracher no dia 24 de agosto de 2010, no Castelinho dos Bracher, Juiz de Fora. 

 
8
 Entrevista com Décio Bracher em 18 de agosto de 2010, no Castelinho dos Bracher, Juiz de Fora. 

 
9
 DARRAS, Bernard. As várias Concepções da cultura e seus efeitos sobre os processos de mediação cultural. 

Parte I. Cap. 2 p. 23-51. in: BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane Galvão (orgs.) Arte/educação como 
mediação cultural e social. São Paulo: Editora UNESP, 2009. 
 
10

 Entrevista com Carlos Bracher em 08 de fevereiro de 2011, no Castelinho dos Bracher, Juiz de Fora. 
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