
 

 

 

1958 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

GERMINAÇÕES: IMAGENS DO TEMPO NA GRAVURA DE THEREZA MIRANDA 
 
 

Maria Luisa Luz Tavora- EBA / UFRJ  
 

RESUMO: A artista Thereza Miranda (1928) pertence à geração de artistas que, nos anos 
1960, ativou a expressão gráfica, afirmando-a como linguagem artística moderna. Na Série 
Germinações, integram-se a experiência mutante do ácido e o universo biológico que 
Thereza acolhe, este também de natureza cambiante. Na revelação do caráter dinâmico da 
germinação, a artista descontruiu fronteiras entre figuração e abstração informal. No tempo 
que escorre por entre linhas, cores e texturas está proposta a metamorfose, tanto na 
imagem gravada como no suporte papel, cujos relevos o transformam em matéria em 
expansão. Busca intuitiva de estruturas orgânicas, as Germinações imaginadas revelam o 
enigma e o mistério da vida. Fluxos e pulsações, o tempo capturado. 

 
Palavras-chave: gravura - Thereza Miranda - germinação imaginada – fluxos do tempo 
 
 
ABSTRACT: Printmaking artist Thereza Miranda (1928) belongs to the generation of artists 
that in the 1960s activated the expression printmaking, declaring it as modern art language. 
In her Germination Series, the mutable experiment of acid and the ever-changing biological 
universe that Thereza welcomes are integrated. On revealing the dynamic nature of 
germination, the artist deconstructed boundaries between the figurative and informal 
abstraction. There is a suggestion of metamorphosis in time flowing between lines, color and 
textures both in the printed image and on the paper, whose reliefs transform it in expanding 
matter. She intuitively seeks organic structures - the imagined Germinations reveal the 
enigma and mystery of life. Flows and pulsations, time captured. 
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A artista Thereza Miranda (1928), nascida no Rio de Janeiro, teve sua formação em 

gravura em metal, no Ateliê livre do MAM-Rio, sob a orientação de Anna Letycia, de 

Roberto Delamônica e de Walter Marques1. De 1962 a 1969, Thereza frequentou 

este núcleo de ensino que assumiu papel relevante na produção e reflexão da 

gravura artística.2 Pertence à geração de artistas que ativou a expressão gráfica, nos 

anos 1960, afirmando-a como linguagem artística moderna. No Rio de Janeiro, num 

cenário de intensas atividades culturais e artísticas, - palco de atuantes vanguardas, 

encontramos a prática da gravura afinando-se às questões colocadas em pauta pelo 

conjunto da produção das artes plásticas. A gravura foi explorada por diferentes 

artistas pintores, escultores, desenhistas, além dos gravadores essenciais, cuja 
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produção constituiu parcela significativa das questões artísticas e culturais do 

período estudado. O caráter de experimentalidade, assumido por essa produção, 

potencializou para a expressão gráfica a reformulação de suas práticas e redefinição 

deseus fins.  

A abstração informal foi uma experiência de muitos artistas gravadores brasileiros. 

Mobilizados pela arte como drama existencial, buscando na manifestação da matéria 

e na sua ação sobre o suporte a mediação de mundos interiores, os artistas 

informais passaram a introduzir elementos do mundo objetivo, indiferentes à 

problemática que o binômio abstração-figuração implicava. O caráter orgânico de tal 

integração parecia não trair as condições da arte informal. Em muitos casos, como 

afirmam os artistas, foi o próprio trabalho que demandou tal inclusão. Este foi o caso 

de Thereza Miranda e de outros gravadores como Roberto Delamônica, Anna Bella 

Geiger, Isabel Ponse Marília Rodrigues.  

Embora seu nome esteja ligado à gravura, Thereza iniciou-se em arte em desenho e 

pintura, com Carlos Chambelland (1884-1950), professor da Escola Nacional de 

Belas Artes, em seu ateliê particular, situado à Rua da Assembleia, no centro do Rio. 

Esta experiência remonta aos seus dezesseis anos, uma jovem interessada em arte, 

cuja vida familiar, incluída a criação dos dois filhos, explica seu afastamento do 

ambiente artístico até a opção pela gravura, nos anos 60.  

A gravura de Thereza desdobra-se sempre preocupada com o ser humano. Parte de 

núcleos vitais, formas orgânicas, do micro espaço celular, - gênese da vida, 

explorando, em seguida, nos anos 70, a presença humana no planeta, em grandes 

espaços de trânsito das multidões.  Nos anos 80, volta-se para o meio ambiente, no 

qual integra arquitetura histórica e natureza, explorando pioneiramente, entre nós, os 

recursos da fotogravura mesclados às técnicas tradicionais da gravura em metal. Em 

1994, Thereza retorna à pinturas em, todavia, abandonar a fotogravura, na qual 

manteve-se buscando a harmonização de espaços vividos, através das relações da 

cidade/natureza/memória. Resultam dessa experiência paisagens apresentadas em 

1998, em exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Além de 

suas obras, Thereza dedicou-se ao ensino da gravura no MAM-Rio (1983-86) e na 
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PUC(1974-96) e em outras instituições brasileiras. Importa ainda destacar sua 

gestão (1993-2000) como Diretora do Centro de Artes Calouste Gulbenkian da 

Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, cuja atuação dinâmica recebeu o 

reconhecimento através do Prêmio Shell, em 1999. 

Nossa abordagem vai se concentrarem sua produção dos anos 1960/70, na Série 

Germinações. Nestas obras, a artista entregou-se a uma busca intuitiva de 

estruturas orgânicas que revelassem o enigma e o mistério da vida. Estão 

integrados a vivência do processo de transformação que o ácido proporciona, - seu 

caráter mutante da matéria, e o universo biológico no qual Thereza mergulha, 

também ele de natureza cambiante, revelando o caráter dinâmico da germinação. 

Neste processo, Thereza caminhou na fronteira da figuração e da abstração 

informal. Seus trabalhos sugeriam ampliações de formas celulares em lâminas 

sendo vistas por intermédio do microscópio.  

Thereza, nos anos 1960, como tantos outros artistas nacionais e internacionais, 

ressignifica nos termos colocados por Merleau-Ponty, o corpo-no-mundo, o corpo-

na-arte, constituindo-o uma “superfície de contato”. (PONTY, 1984, p.242) 

Muitas são as propostas de exploração da imagem do corpo e sua representação, 

em âmbito internacional, em busca de outra unidade, após as fraturas promovidas 

pelo aparato bélico da segunda guerra mundial. Inaugura-se outra relação de 

consciência do corpo na arte como matéria significante.3 

Entre nós, o retorno à figuração apresentado pela jovem geração, atuante nos anos 

60, no eixo Rio-São Paulo, inseriu-se nessa reflexão: entre outros, Antonio Manuel, 

com seu Corpobra, Antonio Dias e o corpo no contexto dos objetos do desejo, Anna 

Maria Maiolino, com seu trabalho Glu, Glu, Glu de 1966, Lygia Clark, com  A casa e 

o corpo, em  1968, Os Parangolés de Hélio Oiticica, em 1965, As gravuras viscerais, 

dos anos 1960, de Anna Bella Geiger.  

No caso de Thereza Miranda, o impulso poético materializa-se em gravuras que 

revelam a suas inquietações: uma questão ética ocupa sistematicamente a gravura 

de Thereza: o sentido e importância da vida humana. A artista afirma:  
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(...) impressiona-me que a dinâmica do dia-a-dia não mais permita às 
pessoas pararem para viver. Estão todos correndo, sem tempo para 
ver se o céu está claro, se o mar está bonito. Minha temática 
alimenta-se dessa incongruência que é as pessoas se comunicarem 
cada vez menos precisamente quando a tecnologia da comunicação 
atinge os níveis que estamos vendo. Então o que faço como gravura 
é a célula humana, isto é, a vida, numa época em que parece sobrar 
pouco tempo para ela.4 
 
 

Certa vez sua gravura chamou atenção de um médico por este caráter histológico. 

Ele a convidou a observar realmente as células e ver o quanto seu trabalhos e 

aproximava da visão que se tinha com a observação científica. Da experiência 

contou a artista: (...)fui lá na Faculdade de Medicina, na Praia Vermelha, e ele me 

mostrou umas placas. Passei o dia inteiro observando, das dez da manhã até às 

seis da tarde. Fascinei-me com a semelhança do que via em relação ao meu 

trabalho. 5 Convidada a continuar observando as placas, Thereza preferiu continuar 

criando sua gravura baseada na intuição como até ali fizera. A artista preferia 

permanecer o espírito que imaginava em lugar do que observava. Segundo Gaston 

Bachelard, a imaginação não está interessada em atingir uma concentração de 

conhecimento, pois o espírito que imagina caminha justo em direção contrária ao 

espírito observador. O interesse do espírito que imagina é procurar um pretexto para 

a imagem tornar-se um valor. (BACHELARD, 1989, p.160) 

É o caso de Thereza que, através das células imaginadas, na série Germinações, 

quer expandir o olhar do observador tornando permeável em suas gravuras o 

dinamismo do mistério da vida. As cores baixas aprofundam este mistério, 

inicialmente. Em Germinação X, de 1967, as cores verde musgo e cinza em 

variações tonais imprimem ao espaço gravado um certo silêncio, interrompido pelos 

grafismos sinuosos, verdadeiros caminhos por onde o tempo resvala, escorre. 

Verdadeiros canais de circulação são criados, onde sulcos irregulares são gravados, 

sugerindo a eminência da metamorfose, o tempo atualizando-se. A obra pulsa como 

um ser vivo. 
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Germinação X, 1967. Água-forte e água-tinta em cores, 29,7x29, 6 cm. Acervo MNBA. 

Foto: José Augusto Fialho Rodrigues. 

Em Germinação XII, também de 1967, o sentido de expansão do dinamismo da 

circulação está acentuado pela horizontalidade da composição. As linhas penetram 

no espaço gravado em diagonais que, ao se cruzarem, tensionam o espaço. A 

microvisão, espécie de close numa área em circulação, vem banhada de ocres, 

cinzas, preto e branco, que articulados pela artista assaltam as profundezas deste 

mergulho em busca do âmago das estruturas orgânicas.   O espaço está 

impregnado de um suave sentimento de natureza. A artista torna concreto o interior. 

Como o poeta, Thereza “vive a inversão das dimensões, a reviravolta da perspectiva 

do interior e do exterior”. (BACHELARD, 1989:228) Nesta gravura não há um todo 

fechado de antemão. Há direções assinaladas, rastros de mobilidade que constituem 

a realidade do tempo. A contenção do colorido e o exercício de texturas abrem-se 

para um espaço insondável, o da gênese da vida. Ao deparar-se com a série 

Germinações, Henrique Mindlin observou: 
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[...] a escala microscópica, derivada [...] da intuição das formas 
celulares naturais, talvez da espontaneidade de sua condição de 
mulher e mãe, adquire, não obstante um sentido total, ao penetrar 
nos recessos da germinação e do crescimento, ao tentar extrair, da 
escuridão do desconhecido, luminosa narrativa da origem da vida. 
(MINDLIN,1982) 

 
Germinação XII, 1967. Água-forte e água-tinta em cores, 20,6X49,5 cm. Acervo MNBA. 

Foto: José Augusto Fialho Rodrigues. 

 

Em Nova Germinação V de 1968, Thereza começou a partir o espaço dinâmico da 

circulação explorado anteriormente. Operou cortes na chapa de maneira que deixou 

de ser suporte para as formas que nela escorriam, assumindo a exuberância da 

forma a se afirmar no suporte branco do papel. Boa parte dos gravadores 

fragmentou a matriz, libertando-a da exclusiva função de lugar das formas para 

tornar-se forma, ela mesma. Assim a impressão, a reprodução da imagem vai 

constituir uma operação criativa em todas as etapas. As matrizes-formas vão ser 

sobrepostas, justapostas, promovendo a estruturação do espaço e a incorporação 

da superfície do papel-suporte à imagem criada.  

Em Thereza, o relevo comparece como mais um elemento da composição 

acentuando o aspecto sensorial de que vai se impregnando sua gravura. O crítico 

Walmir Ayala, ao fazer a apresentação da primeira individual da artista, em 1969, na 

galeria Goeldi, onde os trabalhos aqui trazidos foram expostos , escreveu :  
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A simplificação do motivo, [...] a partir de uma técnica que foi se 
despindo de sofisticação, para ser uma impressão direta e sintética, 
depois o começo do corte, abrindo a chapa com áreas brancas 
libertando as formas gravadas [...] contam a breve história desta 
mulher valorosa e lúcida, cujo destino está traçado. Assim como a 
chapa dorme mergulhada em ácido, em seu atelier, esperando a 
doce corrosão que lhe dará a verdadeira vida, assim sua energia vai 
encontrando rumo certo de possível revelação. Pronunciamento 
humano que o ofício de viver vai corroendo, e que encontra na 
concentração de seu trabalho o registro de afinamento (AYALA, 
1969, s/p) 

 
 

 

Nova Germinação V, 1968. Água-forte e água-tinta e relevo em cores, 76x53,8 cm. Acervo MNBA. 

Foto: José Augusto Fialho Rodrigues. 

 

A composição Nova germinação V, realizada em dominante vertical, sugere ao olhar 

um caminho de percepção que, partindo de uma forma retangular marrom, uma 

espécie de base, alcança os fragmentos de uma irregular circularidade, mais 
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amebais e que se espalham pela composição. Culmina o observador por encontrar 

uma grande célula materna qual se inscrevem relevo e grafismos em superfície 

cinza esverdeado. A grande célula se contrapõe ao restante da composição. Como 

em outros artistas que se formaram no ateliê do MAM-Rio, a experimentação livre 

com o ácido permitiu à Thereza aprofundar as questões da matéria. O sentido da 

metamorfose está garantido pelo aumento gradativo das dimensões das formas 

circulares/amebais, matrizes recortadas, superfícies cobertas de texturas criadas 

numa gestualidade contida em um conjunto que se expande. Seu dinamismo interno 

vem plasticamente explorado pela variação tonal de maior para menor timbre. O 

sentido de crescimento, transformação gradativa coloca-se para nós. A dimensão 

temporal está integrada ao trabalho, com este expediente.  

 

Nova Germinação XXIII, 1970, água-forte, água-tinta, relevo e ponta seca, 38x51 cm.  

Foto: Pedro Oswaldo Cruz. 

Ao poucos as formas se isolam, impondo-se ao olhar. Nova Germinação XXIII, de 

1970. Há um rito de maternidade, de aparição do novo, de transformação. Diz o 

poeta-filósofo, que o que se isola se arredonda, assume a forma do ser que se 

concentra em si. (BACHELARD, 1989, p.241) Neste isolamento das partes, uma 

espécie de figuração toma conta das gravuras de Thereza, tributária das 

descobertas do abstracionismo informal.  
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Nesta série, a metamorfose tomada como tempo que escorre por entre linhas, 

formas e cores está proposta tanto na imagem gravada como através do suporte 

papel, transformado ele mesmo em matéria em expansão. 

Vivenciada de um modo peculiarmente essencial pela artista, na ambiguidade entre 

figuração e abstração, a apreensão de uma temporalidade, da experiência da 

natureza, das estruturas existenciais constitui um discurso plástico, no qual a vida 

nos é apresentada como uma sucessão intermitente de imagens em transformação, 

verdadeiros ritos de passagem, referências para a vivência e valorização humana.  

Notas 
                                                           
1 - Sua formação foi complementada no CroydonCollegeofArt – Londres, com Denis Mais, em 1974; litografia na 
Universityof New Mexico, com GaroAntreasian, em 1977; no PrattInstitute Nova York, com Margot Lovejoy, em 
1978; e gravura em metal na New School Nova York, com Roberto De Lamônica em 1978. 
2 - Sobre o assunto ver: TAVORA, Maria Luisa. O Ateliêlivre de gravura do MAM-Rio-1959/1969: projeto 
pedagógico de atualização da linguagem. In CAVALCANTI, Ana (ed.) Arte & Ensaiosn.15. Rio de Janeiro. 
Programa de Pós-graduação em Artes Visuais / Escola de Belas Artes, UFRJ, 2007, p.58-67. 
3
 - É o caso dos "pincéis-vivos"de Ives Klein, em 1961, corpos nus entintadosprensados sobre telas que resultam 

o lugar dos vestígios do corpo em múltiplas tomadas. Outro exemplo de abordagem radical dá-se comPiero 
Manzoni, na Itália, queapresentava"esculturas vivas", assinando corpos, reforçando a visão dadaísta do estatuto 
do artista que por este simples ato torna arte o que produz.  Asproposiçõesda BodyArt,nas quais muitas vezes, 
ocorpo do artista passavapor verdadeiros rituais de mutilação. Nesta década, a descoberta da força de 
denúnciada prática corporalpela via criativa,ganhou contornos os mais amplos, nas diferentes modalidades 
retóricas.   
4
 - MIRANDA,Thereza, Em depoimento a Ruy Sampaio. Thereza ou o mundo da gravura.Tribuna da 

Imprensa.Rio de Janeiro. 19 / 9 / 72.  
5 - MIRANDA,Thereza.Em depoimento à autoraRio de Janeiro, 3 / 3 / 97. 
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