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DÜRER E DUAS IMAGENS DA INFLUÊNCIA: O PROCESSO CRIATIVO SOB A 
INFLUÊNCIA DA TRADIÇÃO 
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RESUMO: Partindo da análise de duas gravuras de Albrecht Dürer, Adão e Eva (1504) e 
Melancolia I (1514), proponho uma contextualização da concepção e do processo de 
influência na criação artística, através da articulação dos pensamentos de Erwin Panofsky, 
Baxandall e Gombrich, com as teorizações acerca da influência no campo da teoria literária 
de Harold Bloom, Umberto Eco e Jorge Luis Borges. Retomando a concepção de “museu 
imaginário” de André Malraux e as reflexões acerca da reprodutibilidade técnica da imagem 
de Walter Benjamin, proponho a discussão sobre o papel da imagem impressa como 
formadora do imaginário cultural ocidental, e sua influência sobre a obra do artista Gilvan 
Samico (1928 - 2013). 
 
Palavras-chave: gravura, tradição, influência 
 
 
ABSTRACT: Based on the analysis of two engravings of Albrecht Dürer, Adam and Eve 
(1504) and Melancholia I (1514), I propose a contextualization of conception and process of 
influence on artistic creation, through the articulation of the thoughts of Erwin 
Panofsky,Gombrich and Baxandall, with theorizations about the influence in the field of 
literary theory of Harold Bloom, Umberto Eco and Jorge Luis Borges. Returning to the 
concept of "imaginary museum" of André Malraux and to the technical reproducibility of 
imageson Walter Benjamin reflections, I propose a discussion about the role of printed image 
as forming the western cultural imagination, and influencing the work of the 
artistGilvanSamico (1928-2013). 
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O pensamento sobre a gravura é - e sempre foi, marcado pela relação entre tradição 

e inovação. Se, por um lado, testemunhamos uma ampla discussão sobre a gravura 

em relação com as mais recentes tecnologias, e sob novos parâmetros de criação e 

significação, por outro lado, são muitas as poéticas e as reflexões acerca da gravura 

como forma que evoca a memória das suas tradições. A gravura tem sido 

amplamente discutida a partir do seu caráter memorial e anacrônico, principalmente 

a partir das reflexões de Didi-Huberman acerca da impressão1.A imagem impressa 

traz em sua materialidade, em sua visualidade, a memória de um saber-fazer muito 

antigoe, seja qual for a sua natureza, “[...] a impressão é um gesto técnico, e a 

técnica é uma questão de tempo, de memória...” (DIDI-HUBERMAN, 1997, p. 11) 
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A imagem impressa, como resultado de uma série de procedimentos técnicos, 

parece coadunar a memória do seu processo de criação, e a memória do seu 

desenvolvimento como linguagem, da sua história e do seu papel como formadora 

do imaginário cultural que alimenta a imaginação do homem, e consequentemente, 

as suas condutas criativas. Meu objetivo neste texto é discutir a concepção de 

influência como o processo através do qual as poéticas da gravura evocam a sua 

história e o imaginário propagado através da impressão. Para isto, parto da análise 

das relações entre tradição e inovação na obra de Dürer, artista cuja obra exerce 

uma reconhecida influência sobre o universo da criação artística, especialmente 

sobre a gravura, buscando a aproximação à uma concepção positiva da influência, 

como processo intrínseco à criação artística, e que pressupõe a apropriação e 

transformação crítica da tradição. 

Dürer e duas imagens da influência 

Uma das primeiras imagens que examinei com especial interesse durante minha 

formação, e que possibilita hoje uma reflexão sobre o processo de influência nas 

poéticas visuais, é a gravura de Dürer, Adão e Eva (1504). A imagem que eu via em 

um livro era a reprodução em offset da gravura, cujo tema era uma narrativa 

composta por imagens simbólicas onde todos os elementos - personagens 

humanos, natureza e animais, e entre eles um curioso cabritinho sobre um rochedo 

no fundo da paisagem -, têm um significado, remetem a um texto ou a uma tradição. 

A gravura Adão e Eva narra um episódio da Queda do Homem (Gn III, I-

XXIV).(Figura 1) 

Panofsky propõe a possibilidade de compreendermos através da imagem - da forma 

como seus elementos simbólicos se relacionam, da identificação de elementos que 

escapam às interpretações convencionais da época, e dos meios técnicos e formais 

empregados pelo artista, uma certa postura em relação ao mundo que revela como 

o artista se apropria e transforma as tradições.(PANOFSKY, 1955, p. 84)Talvez os 

contemporâneos de Dürer vissem em Adão e Eva apenas a narrativa da Queda do 

Homem, com todos seus personagens, Adão e Eva, a serpente com a maçã, a 

Árvore da Sabedoria cujos frutos jamais deveriam ter sido provados, e alguns 
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animais da criação no Jardim do Éden. No entanto, certos elementos não se 

encontram no texto referencial, assumindo um caráter de comentário do artista em 

relação ao tema exposto, que se manifesta como uma ideia subjacente. Panofsky 

sugere que os contemporâneos de Dürer, 

(...) teriam compartilhado seu prazer em comparar a tensa relação 
entre Adão e Eva à relação entre o rato e o gato agachados na relva. 
[...] Eles teriam entendido que a árvore à qual Adão permanece 
ligado, significa a Árvore da Vida e que a mesma diferença que 
existe entre ela e a figueira proibida, existe entre o sábio e 
benevolente papagaio e a diabólica serpente. (PANOFSKY, 1955, p. 
84) 

 

 
Figura 1. Albrecht Dürer. Adão e Eva. 1504.Gravura a buril.25,1 x 20 cm. Metropolitan Museumof Art. 

 

Este anacronismo iconográfico é percebido nos quatro animais que figuram em 

primeiro plano - um gato, uma lebre, um cervo e um boi, que representando mais do 

que espécies da Criação, remontariam à doutrina escolástica amplamente difundida 

no século XII, que associa a Queda do Homem à teoria dos “quatro humores” ou 

“temperamentos”. De acordo com esta doutrina cada animal representa um dos 

fluídos que regem o temperamento do homem e determinam suas qualidades 

morais: o gato representa a crueldade colérica, o coelho a sensualidade sanguínea, 
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o boi a indiferença fleumática e o cervo a tristeza melancólica. Somente após ter 

provado do fruto proibido, oferecido pela mulher corrompida pela serpente maliciosa, 

o homem teria se contaminado com o temperamento desses animais, tornando se 

também cruel, luxurioso, preguiçoso e melancólico. (PANOFSKY, 1955, p. 85) Este 

pensamento sobre a influência está presente, ou influenciou, outra obra de Dürer, 

apontada por Panofsky como um grande exemplo do poder de influência de uma 

imagem sobre as artes e sobre o pensamento filosófico, que ultrapassou fronteiras 

geográficas e sobrevive no tempo. Trata-se da gravura Melancolia I, (1514) (Figura 

2), cujo tema é também a influência.  

 

 
Figura 2. Albrecht Dürer.Melancolia I. 1514.Gravura a buril.24 x 18,5cm. MetropolitanMuseumof Art. 

 

Dürer combinou, também nesta gravura, imagens cujos significados remontam às 

teorias medievais dos temperamentos ou quatro humores, dos quais um é o 

melancólico, e ao mito de Saturno como “Senhor da Melancolia”, que influi sobre o 

temperamento característico do “homem saturnino”, atribuído ao intelectual. 

(PANOFSKY, 1955, p. 171) Panofsky pondera que a Melancolia I pertence à 
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categoria das obras de arte que exerceram um poder quase compulsivo sobre a 

imaginação da posteridade. A maioria das representações da melancolia, desde 

então até meados do século XIX, devem seu modelo à Dürer, tanto de forma direta, 

através da apropriação consciente, quando das formas inconscientes que exercem 

seu poder de influência sobre a imaginação através do que chamamos 

“tradição”.(KLIBANSKY, 1979, p. 374 – 375)Saturno era um dos sete planetas 

dotados de poderes demoníacos, aos quais todos os seres, homens, animais, 

plantas, minerais, e todos os eventos da vida cotidiana “pertenciam”, e que exerciam 

sua influência decisiva sobre o destino dos homens e sobre o curso de todos as 

coisas no mundo. (KLIBANSKY, 1979, p. 132) Para o humanista Marsílio Ficino, o 

temperamento saturnino é típico do erudito humanista, e foi associado também ao 

temperamento do artista - ideia manifesta na irônica declaração de Michelângelo: “A 

minha alegria é a melancolia”. (MICHELÂNGELO apud HANSEN, 2006, p. 147). 

Assim se desenvolveu uma primeira concepção da influência na criação, significando 

uma relação de poder, da ação que uma coisa exerce sobre outra, modificando seu 

estado, ou determinando suas ações. A influência denotada na Melancolia I, a 

imagem do influxo dos astros distantes, atuando impiedosamente sobre o homem e 

suas ações, denota também a melancolia, ou a angústia do homem que reconhece 

que seus pensamentos e ações sofrem influência, e manifestam ou ecoam a 

presença de seu influente. Esta concepção original da influência está, de certa 

forma, refletida no uso que geralmente se faz do termo para designar um processo 

de caráter negativo, associado às ideias de cópia, imitação ou plágio, e que 

corrobora com a ideia de que a influência deve ser evitada para que se possa criar o 

novo, presente no pensamento de muitos artistas e teóricos, unânime no 

pensamento do artista moderno, por exemplo, como expressa a recomendação de 

Cézanne: “Cuidado com os mestres influentes”. (CÉZANNE apud GODOY, 2012, p. 

5) 

Em A angústia da influência (2002) Harold Bloom estuda o processo de influência na 

poesia, partindo da análise dos sentidos da influência na obra de Shakespeare. O 

primeiro sentido de influência presente na obra do poeta seria o da “teoria estelar da 

influência” ou o “fluxo dos astros sobre nossos destinos e personalidades”, cujo 
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significado seria determinante para o seu segundo sentido, o de “inspiração”, ou da 

relação do artista com a tradição, ou com seus precursores. (BLOOM, 2002, p. 76) O 

sentido específico de “influência poética”, como poder de orientar e modificar a 

criação, é entendido por Bloom como um processo que sempre se dá do passado 

para o presente, ou melhor, do influente sobre o influenciado, onde este realiza “uma 

leitura distorcida do poeta anterior, um ato de correção criativa que é na verdade e 

necessariamente uma interpretação distorcida, (...) ou perverso e deliberado 

revisionismo”.  (BLOOM, 2002, p. 80 - 94) 

Como contraponto à ideia unilateral de influência proposta por Bloom, em Borges e a 

minha angústia da influência (2003), Eco analisa o processo da influência tomando 

como exemplo as relações entre o seu trabalho e o de Jorge Luis Borges. Os casos 

de influência direta entre dois autores pode se dar, segundo ECO, de duas formas: 

1) A precede B cronologicamente, ou a influência de A sobre B, e 2) A e B 

escreveram no mesmo período e influenciaram-se mutuamente. No entanto, em 

ambos os casos, a influência pode não ser reconhecida pelos autores. Eco avalia, 

por exemplo, se houve uma relação de influência entre Proust e Joyce. “Não houve; 

eles encontraram-se uma única vez e cada um disse do outro, mais ou menos: ‘É 

antipático, e pouco ou nada li daquilo que escreveu’”. (ECO, 2003, p. 114)Ao 

verificar a impossibilidade de influência direta entre autores que escreveram em 

épocas diferentes ou simultaneamente, Eco propõe um tipo de influência indireta, 

que se estabelece através da “cultura universal”, ou o “universo da enciclopédia”. 

Assim, Eco identifica três tipos de relação com Borges a partir de seu trabalho: 1) os 

casos em que estava consciente da influência; 2) os casos em que não estava 

consciente, mas que depois foi reconhecida a influência; 3) os casos em que ambos 

extraíram os mesmos motivos do universo da cultura, ou de uma cadeia de 

influências precedentes, de forma que “(...) não se pode atribuir a Borges aquilo que 

ele orgulhosamente sempre declarou ter colhido da cultura. Não por acaso, o 

denominamos ‘arquivista delirante’: não pode existir o delírio de Borges sem o 

arquivo sobre o qual ele trabalha.” (ECO, 2003, p. 116).O próprio Borges acredita 

que cada escritor, ou artista, possui fatalmente um universo pessoal que determina o 
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seu trabalho, e que esse universo é composto por “uma memória individual do 

coletivo”, da qual o artista é um mero “amanuense”. (2009, p. 104-105) 

Baxandall (2006) apresenta sua visão sobre o conceito de influência 

especificamente no campo das artes visuais, acusando um uso impróprio do termo. 

Para Baxandall, o viés gramatical através do qual o termo é geralmente empregado 

induz à interpretação da influência como uma relação de poder que se dá somente 

do influente sobre o influenciado, ignorando as possibilidades dialéticas e os 

sentidos possíveis desta relação, assim como os outros agentes envolvidos, como a 

“cultura” ou a ideia de “enciclopédia” discutidos por Umberto Eco e Jorge Luis 

Borges Borges. A partir da análise das relações entre Cézanne e Picasso, Baxandall 

conclui que qualificar esta relação como uma ação de influência de Cézanne sobre 

Picasso implicaria em “[...] confundir referências muito diferentes e negar o elemento 

ativo e intencional do olhar de Picasso sobre Cézanne”.  É preciso considerar que 

Picasso exerceu também uma ação determinante sobre Cézanne, reescrevendo a 

história da arte e colocando a obra de Cézanne no centro da tradição da pintura 

europeia. Picasso “[...]extraiu de Cézanne elementos determinados, aos quais deu 

um tratamento particular, compatível com sua intenção pessoal e com seu universo 

próprio de representação”, de forma que “nunca mais veremos Cézanne sem as 

alterações que nossa tradição deve ao trabalho realizado sobre sua obra pelas 

gerações que o sucederam”. (BAXANDALL, 2006, p. 105) 

De forma semelhante, Borges propõe a concepção da influência como uma via de 

mão dupla ao afirmar que “um grande escritor cria os seus próprios precursores. 

Cria-os e de certa forma os modifica” (2007, p. 79). Borges comenta ainda que no 

vocabulário crítico a palavra precursor tem uma conotação polêmica e de rivalidade. 

Mas, ao afirmar que “cada escritor cria seus precursores”, Borges postula que o 

trabalho de cada escritor modifica nossa concepção do passado, e 

consequentemente de futuro. (2007, p. 130) Concluímos assim que devemos 

considerar a influência sem negligenciar as transformações que o trabalho de um 

artista realiza sobre a tradição que articula. (BAXANDALL, 2006, p. 189) E “a 

tradição” - conclui Baxandall, se constitui como “uma visão especificamente analítica 

do passado, que se relaciona de modo ativo e recíproco com um conjunto de 
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aptidões e habilidades passíveis de serem adquiridas na cultura de quem tem tal 

visão”. (BAXANDALL, 2006, p. 105)  

Em Ante El tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes (2006), Didi-

Huberman afirma que as imagens são “objetos temporalmente impuros”, complexos 

tanto no sentido temporal quanto no psicológico. Didi-Huberman relativiza a 

concepção de Baxandall de “ferramentas mentais” como o equipamento cultural ou 

cognitivo do artista, ou o conjunto de saberes tradicionalmente constituídos que o 

artista manipula. (BAXANDALL, 2006, p. 15) Didi-Huberman concorda que cada 

artista tem sua caixa de ferramentas, palavras, representações ou conceitos já 

formados e prontos para uso, mas acrescenta que estas ferramentas estão em 

constante transformação. São ferramentas maleáveis que adquirem em cada mão e 

para cada material utilizado, uma forma, uma significação e um valor de uso 

diferentes. (DIDI-HUBERMAN, 2006, p. 20 – 21) A influência está, neste sentido, 

implicada na atividade do artista porque este escolhe e trabalha com “uma série de 

recursos que lhe são oferecidos pela história de sua profissão” (BAXANDALL, 2006, 

p. 102), e que o artista acessa graças à tradição.  

Gombrich analisa as relações entre tradição e inovação no campo da criação 

artística. Tomando como paradigma a concepção de Richards, de que todo poeta 

trabalha com uma linguagem herdada dando-lhe novas formas, Gombrich propõe 

que as tradições também estão implicadas no trabalho com o imaginário das artes 

visuais. Para o historiador, é um pressuposto para qualquer reflexão estética 

conhecer o lugar das convenções e tradições no processo de criação. (2012, p. 171) 

Conforme Gombrich, Richards constata que o uso que fazemos da linguagem é um 

débito que temos com o passado, com a tradição na qual ela se desenvolveu, com 

os “inúmeros representantes de nossa espécie, que, cuidando dos significados, 

desenvolveram a Mente desconhecida do Homem” (RICHARDS apud GOMBRICH, 

2012, p. 182). Por esse motivo, Gombrich assegura que o processo de influência 

está necessariamente implicado na criação artística, seja escrita ou visual, embora 

muitas vezes a discussão da influência tenha sido evitada ou erroneamente 

associada ao plágio, ou “como se estivéssemos acusando um gênio de ter roubado 

ideias de um terceiro”. (GOMBRICH, 2012, p. 182) Discutir a influência no processo 
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de criação é, para o historiador, considerar o uso que fazemos das convenções que 

são herdadas, que aprendemos através das tradições. Entendemos assim que todo 

artista passa por um processo de absorção de tradições e experiências, que o levará 

a se posicionar particularmente em relação a esse universo de referências, através 

da sua prática.  

A gravura, assim como toda linguagem, é como um canal que condiciona, altera e 

oferece a mensagem de acordo com o conjunto de procedimentos, formas e 

sentidos estabelecidos por sua tradição. Como observado por Ivins Jr., a gravura 

tem uma linguagem que atua como um filtro, “que marca e esquematiza as 

mensagens emitidas”. (1975, p.5) Podemos então pensar a gravura como um meio 

cujas características materiais e formais transformam a mensagem, através de uma 

sintaxe específica, e também podemos pensar na gravura como um meio 

canalizador de informações, a partir da memória das imagens e tradições às quais 

ela remonta. As gravuras de Dürer, por exemplo, me levaram à descoberta da 

história da gravura em relação ao livro, como matriz para ilustração, e seu papel 

primordial de difusão da imagem e do conhecimento, e consequentemente na 

formação do imaginário coletivo em torno da imagem impressa. E esse 

conhecimento veio através do livro, ou do “museu imaginário”.  

O “museu imaginário” como universo de influências 

A concepção de “museu imaginário”, foi desenvolvida por André Malraux(2000) para 

significar, de um modo geral, o conjunto das imagens que conhecemos através das 

reproduções em livros. (MALRAUX, 2000) A concepção de “museu imaginário” como 

o conjunto das imagens que conhecemos graças à reprodução das imagens, 

corresponde à reflexão de Benjamin sobre os efeitos da reprodutibilidade técnica da 

imagem sobre a nossa percepção da obra de arte, e a formação do nosso imaginário 

cultural, exposta em A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica (1994). A 

reprodução técnica da obra de arte começou a se desenvolver efetivamente com a 

criação de técnicas de reprodução manual, especialmente com a xilogravura, em 

meados do século XIV, no ocidente. Em seguida, o desenvolvimento da imprensa 

promoveu um avanço significativo no processo de reprodução e difusão da 
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informação verbal e visual, veiculando através do livro todo tipo de texto e imagem 

obtidos através da impressão. Com o surgimento da fotografia, em meados do 

século XIX, as técnicas de reprodução gráfica perderam gradativamente sua função 

de reprodução da imagem, continuando sua trajetória como forma artística. 

(Benjamin, 1994) 

A história da imagem impressa relata o processo através do qual ela se estabelece 

como a principal fonte de conhecimento e consequentemente de influência para o 

pensamento de qualquer natureza. Mesmo sem, ou antes de conhecermos 

integralmente as imagens que nos influenciam, elas nos estão acessíveis através da 

sua reprodução, ou do “museu imaginário”. Ivins Jr. observa que “a história das 

estampas [...] não é a história de uma forma de arte menor, mas a de um dos meios 

mais poderosos de comunicação humana e dos seus efeitos sobre o pensamento”. 

(1975, p. 215) Para Ivins Jr., não há dúvida de que as ilustrações feitas a partir da 

gravura para livros, como o Apocalipse, de Dürer, formam parte da herança visual da 

cultura Ocidental. O autor chama a atenção para a importância de considerarmos 

que foram precisamente  

(...) os livros ilustrados e as incontáveis séries de visões, alegorias, 
divindades, temas fantásticos e temas religiosos, (...) que 
constituíram a espinha dorsal da profissão da imprensa e que 
facilitaram ao mundo a informação acerca das coisas neles 
representados. (1975, p. 103) 

 
 
 
Um artista influente 

Ariano Suassuna relata um fato determinante na trajetória de Gilvan Samico(1928-

2013), que revela alguns aspectos sobre a questão da influência no processo de 

criação do artista. Trata-se de um conselho de Suassuna para Samico, evocado 

sempre por este artista quando relembra sua trajetória, manifestando a importância 

do olhar de Suassuna sobre a sua obra. Suassuna nos conta que, no início da 

década de 60, foi procurado por Samico, que pediu-lhe orientação para seu trabalho 

em desenho, pintura, e principalmente xilogravura. 
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Foi então que eu lhe disse para mergulhar no universo mágico e 
poético do Romanceiro Popular Nordestino, universo que lhe daria, a 
meu ver – e o tempo mostrou que eu não estava errado – um rol 
inesgotável de temas a serem trabalhados em sua obra. [...] Ao longo 
dos anos seguintes, em várias oportunidades, Samico referiu-se a 
esse nosso primeiro encontro, demonstrando a generosidade do seu 
caráter e a ausência de vaidade com que sempre se pautou, nesse 
campo tão suscetível à incompreensões de toda ordem como é o 
campo da arte. (SUASSUNA, 2011, p. 10) 
 

 
O comentário de Suassuna critica a concepção equivocada de influência 

predominante no campo das artes - presente na ideia do “discípulo”, que segue ou 

imita um mestre ou uma tradição, como nas vezes em Samico foi julgado 

“anacrônico e arcaico”. Para Suassuna, Samico, que sempre reconheceu suas 

influencias, foi “mestre de si mesmo” por que que seu trabalho é “recriação pessoal 

a partir da grandiosa tradição popular”. (2011, p. 11) Suassuna, por sua vez, 

comenta o quanto a poética de Samico “foi decisiva para o estabelecimento da 

poética do Movimento Armorial”.2 (2011, p. 10) 

Leal comenta que, a partir do conselho de Suassuna, Samico “assume os enredos 

do imaginário cordelista, cuja poética envolve uma infinidade de conflitos humanos e 

toda a simbologia do sagrado e do profano” (2011, p. 43) A obra de Samico passa a 

se alimentar do imaginário impregnado na memória coletiva através da literatura popular 

e erudita, das crenças e mitologias, de símbolos e alegorias, de tradições que são 

repetidas, transformadas e ressignificadas no seu trabalho. Samico identifica também a 

literatura erudita como uma das fontes do seu trabalho, juntamente com as tradições 

orais do fabulário nordestino e com o imaginário mítico da literatura de cordel, 

situando assim o seu universo de influencias entre o que concebemos como um 

“museu imaginário” e, poderíamos acrescentar ainda, uma “biblioteca imaginária”. 

O universo da imagem impressa, e a influência que ela exerce sobre seu trabalho 

são comentados pelo próprio Samico, conforme registrado por Leal: 

Samico vai até uma estante e encontra um livro, é uma edição antiga 
de Dom Quixote. Abre o volume numa página aleatória e exibe uma 
de suas ilustrações. “Veja isto.” Ele aponta detalhes no desenho de 
Gustave Doré. ‘Você sabia que isto é xilogravura?’. (SAMICO apud 
LEAL, 2011, p. 39) 
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A obra de Samico é reconhecida pelo refinamento técnico e pelo caráter tradicional do 

processo artesanal empregado pelo artista na criação das suas xilogravuras. O padrão 

linear e simétrico desenvolvido por Samico reflete a dualidade entre a sofisticação 

técnica da gravura erudita, e a simplicidade técnica da xilogravura popular 

nordestina. Percebemos a influência da sintaxe linear e de refinamento técnico da 

xilogravura desenvolvida por artistas como Dürer e Doré, onde as diferenças tonais 

são obtidas pela justaposição de linhas paralelas e cruzadas, e por outro lado dos 

padrões de alto contraste e de planificação da xilogravura de cordel. Leal comenta 

ainda que, “À maneira dos artistas renascentistas”, Samico desenvolveu 

“instrumentos próprios de trabalho, partindo de necessidades observadas no 

exercício e no aprimoramento de suas técnicas, tornando-se um criador de seu 

próprio ‘maquinário’” (2012, p. 20).O artista desenvolve assim seu próprio método 

para responder a problemas intrínsecos à técnica, que ele sente que deve, conforme 

suas palavras, “solucionar graficamente, com a sinceridade do corte” (SAMICO apud 

LEAL, 2011, p. 39)Os depoimentos de Samico sobre o seu trabalho revelam como 

ele se posiciona em relação às suas referências, aos seus temas e à sua técnica, 

para a criação do que Leal identifica como sua “mitologia particular”. (LEAL, 2011, p. 

47) 

Observamos, por exemplo, a integração entre a tradição e a atualidade, o popular e 

o erudito, o religioso e o profano, na gravura A espada e o dragão, (Figura 3) que nos 

fornece um exemplo da capacidade de transfiguração de uma tradição ao longo do 

tempo e das diversas culturas. O dragão é recorrente na obra de Samico, e aparece 

em gravuras como Juvenal e o dragão, de 1962, na qual Samico aborda o tema do 

dragão a partir da literatura de cordel. Quando questionado a respeito da 

persistência dos temas fantásticos na sua obra ao longo da sua trajetória, Samico 

responde: “Porque eu continuo acreditando em dragão!” (SAMICO apud LEAL, 2011, 

p. 35) 
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Figura 3.Samico.A espada e o dragão. 2000. xilogravura. 93 x 48,7. Fonte:LEAL, 2011. 

 

O dragão remonta a um imaginário arcaico, há muito tempo criado e reelaborado 

pelo homem em diversas culturas e épocas. Considerado uma divindade benéfica 

pela cultura oriental, incorporou simbologias cosmogônicas na antiguidade, e na 

cultura ocidental, principalmente na mitologia cristã, o dragão foi associado ao mal: 

No Apocalipse de São João, fala-se duas vezes no dragão, “a velha 
serpente que é o diabo e é Satanás”. Analogamente, santo Agostinho 
escreve que o diabo “é leão e dragão; leão pelo ímpeto, dragão pela 
insídia”. Jung observa que no dragão estão a serpente e o pássaro, 
os elementos da terra e do ar. (BORGES, 2007, p. 76 - 84) 

 
 
No prólogo de O livro dos seres imaginários - uma compilação de muitos dos 

“estranhos entes engendrados, ao longo do tempo e do espaço, pela fantasia dos 

homens”, Borges constata que “Ignoramos o sentido do dragão, como ignoramos o 

sentido do universo, mas em sua imagem existe alguma coisa que se coaduna com 
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a imaginação dos homens, e assim o dragão surge em diferentes latitudes e idades” 

(BORGES, 2007, p. 09). 

Ao construir seu trabalho a partir da reorganização de um imaginário conhecido, o 

artista associa, conforme proposto por Gombrich, “(...) o familiar ao não familiar. 

Trata os incidentes de hoje como se todos fizessem parte da narrativa antiga, como 

se nunca houvesse nada de realmente novo na Terra.” O artista recorre com 

frequência a esse “velho estoque” de metáforas, motivos e estereótipos – úteis tanto 

a um artista medieval quanto a um contemporâneo. (2007, p. 343) Gombrich 

considera enfim que o conhecimento acerca do poder de influência das tradições é 

fundamental para compreendermos a função da repetição para a criação do novo:  

Quanto mais nos conscientizarmos da enorme impulsão que move o 
homem no sentido de repetir o que aprendeu, tanto mais admiramos 
aqueles seres excepcionais que conseguiram quebrar o encanto e 
realizar um significativo avanço em cima do que outros conseguiram. 
(GOMBRICH, 2007, p. 20) 

 

É o que Goeldi já nos dizia quando refletia a respeito da relação entre tradição e 

inovação na gravura: 

Fala-se muito hoje em inovações, em abrir caminhos, etc... Mas não 
se deve confundir experimentos técnicos com a verdadeira inovação. 
Todo artista realmente criador inova, e isso porque ele amplia seus 
meios técnicos na proporção de suas necessidades de expressão. 
Só essa inovação é legítima – a inovação que é ditada por uma 
necessidade interior. (GOELDI apud GULLAR, in: BRITO, 2002, p. 
208) 

 

 

 

Notas 

                                                           
1 Didi-Huberman emprega a palavra impressão para se referir, não somente à gravura, mas também aos 
diversos tipos de marca que o homem produz em meios materiais através de alguma forma de gravação, marca, 
pressão ou impressão, considerando que o termo é usado para designar tanto as práticas quanto os seus 
diferentes resultados. (DIDI-HUBERMAN, 1997) 
2 ”A Arte Armorial Brasileira é aquela que tem como traço comum principal a ligação com o espírito mágico dos 
‘folhetos’ do Romanceiro Popular do Nordeste (Literatura de Cordel), com a Música de viola, rabeca ou pífano 
que acompanha seus ‘cantares’, e com a Xilogravura que ilustra suas capas, assim como com o espírito e a 
forma das Artes e espetáculos populares com esse mesmo Romanceiro relacionados." (Ariano Suassuna, Jornal 
da Semana, Recife, 20 de maio de 1975. In: GASPAR, Lúcia. Movimento Armorial. Fundação Joaquim Nabuco, 
Recife. Disponível em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/>. Acesso em: 14/07/2014) 
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