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Tido como um dos mais importantes artistas brasileiros, gravurista completa 80 anos e recebe 
o Estado em sua casa em Olinda 
 
Em Olinda, tropeça-se em um tesouro em cada esquina. No final daquela rua ali tem uma 
igreja de mais de dois séculos, cujo altar é todo de madeira banhada em ouro. No meio da 
quadra de cima tem uma misteriosa escola de música de onde, bem no meio da tarde, escapa 
um Tom Jobim bem percussivo ao piano. De noitinha, no bar da Aloma, se o camarada olhar 
para cima, além dos lustres de ferro trabalhado vê também o céu e as estrelas por uma fresta 
bonita entre os telhados. Olinda é de fato linda. 
 
Naquele sobrado de número 55, lá para os lados da Prefeitura, também há um tesouro 
inigualável é nesse local que habita a arte de Gilvan Samico, um dos maiores gravuristas de 
que essa terra já teve notícia. 
 
Do terceiro andar do sobrado de Samico dá para se perder olhando o mar. É o próprio quem 
garante, porque na verdade nós não chegamos até essa invejada vista do terceiro andar. A 
hospitalidade é tão grande no térreo que o visitante fica por ali mesmo até perder a hora. Um 
dia só não é o bastante. O térreo da casa é uma pequena galeria onde estão obras de diversas 
fases do artista, incluindo raros desenhos expressionistas do final dos anos 1950. No fundão 
da galeria fica a cozinha, onde a mulher de Samico, Célida, sua companheira nos últimos 50 
anos, nos oferece aquele que será o melhor café da vizinhança, com o cheiro característico de 
que foi recentemente torrado e moído.  
 
Samico recebe os visitantes de bermuda, e conta que, da última vez que o jornalismo passou 
por ali, obrigou-o a ir até o meio da rua e ficar agachado para uma foto. Não satisfeito, levou-o 
depois até um terreno baldio enfiado no meio do mato para mais outra sessão torturante de 
fotos. Talvez pensassem que isso fosse realçar o fato de que se trata de um artista que está 
em constante contato com a natureza, ele diz, irônico, os olhos azuis sorrindo por detrás dos 
óculos. 
 
Gilvan Samico é um dos maiores artistas visuais brasileiros, um dos mais originais e 
valorizados gravuristas. Há obras suas no MoMA de Nova York e ele foi premiado na Bienal de 
Veneza, da qual participou duas vezes. Foi aluno de Lívio Abramo e Oswaldo Goeldi, e também 
andou pela Europa, vivendo em Barcelona e Versalhes, com bolsas artísticas nos anos 60 ("Na 
Europa só fiz me entediar, tomar conhaque e passar frio", lembra). Não pintou nem criou nada 
nos anos europeus, mas é claro que também ali já gestava a sua revolução gráfica que 
explodiria no Brasil em 1971. 
 
"É autor de uma obra de extrema qualidade, com característica singular. É um dos mais 
importantes artistas brasileiros da segunda metade do século 20", sentencia Marcelo Araújo, 
diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo, que realizou uma retrospectiva do artista há três 
anos.  
 
Samico foi figura exponencial do Movimento Armorial, que foi capitaneado pelo escritor Ariano 
Suassuna a partir de 1970 (e preconizava uma insólita fusão entre a cultura popular e 
referências eruditas). "Tenho grande apreço por Goeldi e por Lívio Abramo, mas Samico 
superou seus mestres. Eu o considero o maior gravador de todos os tempos. Seria grande em 
qualquer país do mundo", disse Suassuna na quinta-feira. 
 
Samico acaba de completar 80 anos e está bestificado com o suspeito interesse que a data 
despertou em curiosos de todos os quadrantes. "Eu tô horrorizado com esse negócio de fazer 
80. Até os 79 anos, tava tudo muito bem. Foi só começarem a falar que fiz 80 anos que 
comecei a me sentir mal, com taquicardia, insônia", diz o artista. 
 
Dona Célida, agora calmamente sentada ali na "arquibancada" da entrevista, na sala do 
sobrado, não deixa barato e faz um aparte rápido como um raio: 



 
"É tudo mentira, João!", ela diz, tentando desmascarar a súbita hipocondria do marido. 
 
"Fiquei arrependido de fazer 80 anos", brinca Samico, complementando o chiste. 
 
O senso de humor de Samico é sutil, delicado, cuidadoso. Quando ele sente que foi sarcástico 
demais, parece arrepender-se, volta atrás e conserta tudo com um comentário cavalheiresco. 
 
Samico parece que tem uns 20 anos menos. É ágil e escolhe as palavras com muito cuidado. 
Sua rotina é plácida, tranqüila. Conta que estaciona o carro no final da rua, no pátio do 
Mosteiro de São Bento. E que foge da cidade quando é Carnaval, porque sua casa fica bem no 
coração do agito, ele que é vizinho de Alceu Valença, o mestre-de-cerimônias da farra. 
 
Samico não gosta muito de tergiversar sobre sua produção. "É porque não é o meu papel. Não 
é essencial que tenha uma explicação, é uma obra visual. Verbalizar o trabalho de arte é coisa 
para crítico, que eles têm o dom da palavra. Às vezes, usam isso para descobrir nuances que o 
próprio artista não se dá conta. O ato de criar às vezes é um transbordamento", diz. 
 
Ele só produz uma gravura por ano. Faz de 30 a 40 estudos antes de completar uma obra. Da 
matriz dessa gravura são feitos 120 exemplares, que é o que provém o sustento da família. 
 
Esse ano, só de birra pelo fato de estar completando 80 anos, Samico produziu duas gravuras 
inéditas. Duas! Um feito que espanta até ele próprio. "Você sabe que até hoje não descobri o 
motivo de meu ritmo de trabalho. Só sei que, quando termino uma obra, eu me esgoto. Não 
tenho mais condições de fazer nada", conta. 
 
Então é esse o segredo de parecer tão mais jovem? "Exatamente. Se eu trabalhasse mais do 
que trabalho, já estava morto", diverte-se.  
 
Não tem galerista, é a nora que faz o papel de intermediar a comercialização dos exemplares 
que vende anualmente. As telas geralmente não nascem com nome, ele esclarece. "É que nem 
menino, o nome a gente põe depois".  
 
Ele sabe que o que faz não é arte popular. "É uma arte de caráter erudito, que se vale de 
elementos populares. Não é uma arte erudita, veja bem, é arte de caráter erudito", explica. 
"Faço uma gravura que pode ser considerada moderna, não é uma gravura arcaica. Mas tem 
essa coisa de olhar para trás, para o passado". 
 
"Samico trabalha com um imaginário extremamente sofisticado, mistura signos de várias 
culturas. É um equívoco relacionar seu trabalho somente ao cordel, que é apenas uma de suas 
fontes", diz Marcelo Araújo. "O pessoal liga Samico à xilogravura popular, mas ele é mais 
ligado ao universo poético dos textos desse imaginário, que ele retoma e recria", teoriza 
Ariano Suassuna. 
 
Samico lembra de sua primeira conversa com Suassuna (quando este resolveu fundar o 
Movimento Armorial). "Era uma boa idéia, mas a gravura de cordel já existia, já estava 
cristalizada e não tinha sentido copiá-la. Então eu mergulhei no texto, pinçando dali os 
elementos que mais me tocavam", ele conta. Trabalhou dessa forma até 1967, e a partir daí 
desvencilhou-se do cordel como referência primordial. 
 
O rigor com que Samico trabalha esse universo "do maravilhoso", como o descreve Suassuna, 
é que o projeta como um caso único nas artes visuais. Samico vê sua gravura cheia de estrela, 
serpente e todo o "bestiário" do imaginário popular, como ele diz. O solidéu, a estrela de 
Salomão, também aparece muito, "mas não tem nada a ver com o judaísmo, é só um 
elemento mágico, ligado ao bem-estar das pessoas", ele ressalta. 
 
Esses símbolos foram aumentando ao longo de sua produção. Hoje, há também grande 
presença de lendas indígenas. Três gravuras apenas fazem referência à Bíblia. Ele mesmo se 



encarrega de tripudiar sobre alguns de seus deslizes. "A gravura Francisco e o Lobo de Mantua 
tem nome errado. O lobo é de Gúbia, nunca houve Mantua". 
 
Mas de onde vem esse nome, Samico? "Se você vai começar assim, começou mal", diz 
Samico, fingindo impaciência. Puro teatro, ele mesmo gosta de especular. Talvez seja de 
origem judaica, talvez seja corruptela de uma expressão portuguesa ("Essa micas"). "Há quem 
fale que veio da Espanha. Mas eu sou é daqui mesmo", diz Samico. Sorte a nossa que Samico 
é daqui mesmo. 
 

 
 



 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 set. 2008, Cultura, p. D7. 


