
Por suas características, 
museu em Campos do Jordão, 

SP, é o único do Brasil a reunir 
em um só local, de modo 

permanente, toda a história 
da xilogravura e da tipografia. 

Ada Caperuto 

Acompanhada pela avó, a me
nina com seus 10 anos de ida
de quer saber como foi feita a 
gravura exposta na vitrina de 
uma das 20 salas do museu 

Casa da Xilogravura. Paciente, a senhora 
explica o processo e acrescenta, na tenta
tiva de simplificar: "é como uma máqui
na de escrever". A neta levanta o rostinho 
intrigada: "o que é isso?". 

Ao observar a cena, Leda Campestrin, di
retora técnica da instituição, apressa-se em 
trazer uma antiga máquina, guardada no 
escritório, e coloca-a sobre a bancada para 
demonstrar o que é aquela ferramenta su
plantada pela recente evolução tecnológica. 
Maravilhada, a garotinha diz que "é como 
ter impressora e teclado juntos". 

Esta mesma surpresa é uma emoção re
corrente nos rostos da maioria dos visitan
tes da Casa da Xilogravura, fundada em 
1987 por seu diretor, o professor universitá
rio, escritor e artista plástico Antonio Fer
nando Costella. Criado com a finalidade de 
colecionar, preservar e exibir xilogravuras, 

Gravuras do livro "História de uma Viagem Feita na Terra 
do Brasil, Também Chamada América", do francês Jean 
de Léry, algumas das mais antigas imagens de indígenas, 
publicado na França em 1578. 

bem como promover outras manifestações 
culturais relacionadas às artes gráficas, o 
museu ocupa um prédio histórico, datado 
de 1928, na estância turística de Campos do 
Jordão, em São Paulo — local que também 
abriga a sede de sua mantenedora, a Editora 
Mantiqueira de Ciência e Arte. 

Ao observar que a maioria das pessoas 
que visita o local enxerga a xilogravura 
como um desenho comum ou uma ilustra
ção embico de pena, a direção do museu -



Costella e a esposa Leda — teve a iniciati
va de apresentar mais informações sobre a 
técnica. Os resultados vieram rapidamente. 
"Antes, eles entravam e saíam muito rapi
damente. Agora, as visitas são mais longas 
e as pessoas passaram a fazer comentários 
sobre o que veem". 

As crianças são parte importante deste 
público e são elas que alimentam relatos cu
riosos, como o de um garoto que já passou 
por ali pelo menos dez vezes, retornando 
sempre com um colega de escola, para quem 
quer apresentar um mundo que o deixou 
encantado. Costella rememora outro episó
dio: "Eu estava na recepção e vi dois garo
tos, de 9 ou 10 anos, observando as gravu
ras que estão à venda. Um deles dizia: 'É do 
jeito que te expliquei, cavoca na madeira, 
toca tinta, depois carca no papel. Aí sai isso 
aqui'. Eu fiquei impressionado. Esse menino 
aprendeu algo e o mais surpreendente é que 
seu interesse não foi por um ou outro deta
lhe, mas pela ideia de multiplicação que a 
xilografia dá, que 'carcando' ali ele vai tirar 
uma cópia", diverte-se ele. 

DAXILO AOS TIPOS 
A m á q u i n a de es
crever apresentada 
àquela garotinha fi
gura hoje como um 
dos itens expostos 
na sala "A Magia da 
Multiplicação". Inau
gurado em julho de 
2007, o espaço resul
ta da intenção de am
pliar o conhecimento 
das pessoas sobre ou
tros métodos de im
pressão, exatamente 
como aconteceu an
tes com a xilografia. 
"Começamos a per
ceber que as pessoas sabem pouco sobre o 
mundo gráfico, e achei que era necessário 
mostrar que a técnica é apenas uma parte 
de um universo muito maior. Então fizemos 
esta sala, que mostra os quatro ramos da gra
vura e que foi baseada no meu livro Introdu-

Antonio Fernando Costella, professor universitário, escritor 
e artista plástico, fundou a Casa da Xilogravura em 1987. 

ção à Gravura e à sua História. Fui, aos pou
cos, acrescentando conhecimentos para que 
o público realmente entendesse que a xilo
grafia é apenas uma parte do que está no 
berço deste amplo universo", relata o diretor 
do museu. O espaço apresenta equipamen

tos para linóleo, este-
reotipia, tipografia, 
linotipo, calcogravu-
ra, rotogravura, lito
grafia, offset, serigra
fia e estamparia de 
chitas, entre outros. 

Outras três salas 
são ocupadas por uma 
tipografia com todos 
os acessórios. O equi
pamento começou a 
funcionar em março 
de 1949, quando deu 
voz ao jornal A Cida
de de Campos do Jor
dão, fundado pelos ir
mãos José e Joaquim 
Corrêa Cintra. Mais 

tarde ganhou emprego na escola da Socie
dade de Educação e Assistência Frei Ores-
tes, onde funcionou até 1988. Em 2004, uma 
semana antes de ser vendida como sucata, 
foi resgatada por Costella, que se empenhou 
em cuidadosa restauração. 

0 cachorro vira-lata Chiquinho está enter
rado no jardim da Casa da Xilogravura. 



Há, ainda, outras curiosidades, como 
um exemplar de 1972 do Jornal do Poste, de 
São João Del Rei; uma matriz calcográfica, 
com a impressão resultante; e uma rotogra
vura do jornal O Estado de S. Paulo, de 1932. 
Na área da impressão plana, podem ser vis
tas pedras litográficas, uma artística, usa
da para imprimir um trabalho da gravuris-
ta brasileira Louise Weiss; e outras pedras 
que imprimiram rótulos, expostas com as 
respectivas impressões; e chapas de offset. 
Um exemplo de impressão em outros subs
tratos pode ser conferido em um estampo 
vazado, uma matriz de serigrafia e um ci
lindro de impressão rotativa de chita, com o 
tecido impresso por uma fábrica centenária 
de Alvinópolis, em Minas Gerais. 

Além dos turistas e de estudantes de es
colas da cidade e da região, a Casa da Xilo
gravura recebe, em menor número, artistas 
e gravuristas de todo o País e também pro
fissionais do setor gráfico. "É muito comum 
receber pessoas que trabalham na área, 
mas desconheciam a existência do museu. 
Quando entra aqui, esse sujeito fica mara
vilhado, porque se sente retratado. Há pou
co tempo, apareceu um senhor de uns 70 

anos que começou fazendo tipografia. Eu fi
quei tocado pela emoção dele ao se sentir 
voltando para um mundo que conheceu há 
mais de 30 anos". 

Costella compara a criação de um museu 
a tarefas como escrever um livro ou dar uma 
aula. "Tenho a mesma sensação que tinha 
no tempo em que lecionava, quando a gen
te procura pular as partes chatas. No museu 
também é uma luta para dosar a quantidade 
de informação, dar apenas o necessário para 
que a pessoa entenda, mas não se canse". 

O acervo da Casa da Xilogravura, que 
teve como ponto de partida a coleção parti
cular de seu fundador, cresceu ao longo dos 
anos, com peças obtidas por meio de com
pras, permutas e doações. Hoje são mais 
de quatro mil obras originais de cerca de 



400 xilógrafos, além de cartazes, folhetos, 
matrizes, instrumentos e amostras de ma
deira, entre outros itens. O local dispõe de 
uma biblioteca especializada, com mais de 
dois mil livros, assim como uma coleção de 
jornais, revistas, folhetos de cordel e outros 
impressos. Periodicamente, oferece cursos, 
palestras, eventos e mostras temporárias de 
gravadores nacionais e estrangeiros. 

XILOGRAFIA: IMPRESSÃO E ARTE 
Utilitariamente a técnica não é mais usada, 
mas continua a ser praticada com fins ar
tísticos, uma vez que, em termos de lingua
gem, é uma manifestação única, peculiar. 
Por isso mesmo, a visita à Casa da Xilogra
vura é uma descoberta, com suas amostras 
de impressos antigos, como cartas de bara
lho, convites de casamento, rótulos de vina
gre de Juazeiro do Norte, textos de cordel e 
ilustrações de ex-líbris feitas na Inglaterra 
do século XIX por artesãos que trabalhavam 
com xilografia de topo — uma modalidade 
que permite elaborar detalhes delicadís
simos, pois usa a superfície de um disco, 
isto é, madeira serrada transversalmente 
ao tronco da árvore. De acordo com Leda, 
a técnica é a que mais chama a atenção do 
público. "É um traço tão fino, tão delicado, 
que muita gente não acredita que é feito 
na madeira". Costela costuma dizer que a 
Casa da Xilogravura é o único local onde o 
visitante pode ver, qualquer que seja o dia 
de sua visita, toda a história da xilografia 
brasileira através de obras originais expos
tas, além de aprender a relação desta com 
as outras técnicas gráficas. 

EDITORA MANTIQUEIRA: 0 INÍCIO 
No jardim da Casa da Xilogravura há um pe
queno monumento que marca o local onde 
está enterrado Chiquinho, o cachorro vira-
lata e grande companheiro do diretor do 
museu, também "narrador" de uma série de 

livros de viagem lança
dos por ele. "O Chiqui
nho é o grande respon
sável pelo museu", diz 
ele. Isso deixa de pare
cer um exagero quando 

passamos a conhecer a história por trás des
sa declaração. Tudo começou na década de 
1970, quando o então professor universitário 
Antonio F. Costella recebeu uma boa quantia 
pelos direitos autorais do livro Direito da Co
municação, lançado pela Editora Revista dos 
Tribunais. Interessado em publicar sua pri
meira obra de contos, O Chão e a Nuvem, pe
diu que parte do pagamento fosse feita com a 
impressão do livro. Envolveu-se de tal forma 
que acabou participando do trabalho de im
pressão. Não teve jeito: a experiência fez dele 
um apaixonado pelas artes gráficas. 

Assim surgiu a Editora Mantiqueira, 
em 1977. Durante mais de uma década, 
com um catálogo de obras de interesse re
gional ou sobre temas muito específicos, a 
editora não decolou. Em 1989, convidado a 
dar um curso em Portugal, Costella levou 
consigo o cão Chiquinho. De volta ao Bra
sil, escreveu Patas na Europa, descrevendo 
a viagem como se fosse uma narrativa fei
ta pelo cão. Lançado em 1993, foi o primei
ro de uma série de quatro livros, que gera
ram bons lucros para a editora. "Os livros do 
Chiquinho ajudaram a impulsionar a edito
ra e, com isso, a manter o museu. No come
ço, quando o museu tinha só três salas, era 
tudo do meu bolso, com uma funcionária. 
Hoje, temos uma folha de pagamento com 
cinco funcionários permanentes". 

Por disposição testamentária do funda
dor, o imóvel e o acervo do museu serão le
gados, post mortem, à Universidade de São 
Paulo (USP). Esse legado é a forma encontra
da para garantir a preservação da unicidade 
e a efetiva exibição das obras para sempre. 
Uma das condições impostas é a perma
nência de obras do acervo em exposição ao 
público, em Campos do Jordão. Outra cláu
sula obriga à manutenção do jazigo de Chi
quinho, morto em abril de 1994, no jardim 
de entrada do imóvel. Afinal, diz Costella, 
ele é o patrono do museu. 

Exposição 
dos trabalhos 

da Escola Senai 
Em abril, a Casa da Xilogravura 
abre suas portas para a mostra 
temporária "Além da Letra", título 
de um álbum de gravuras reali
zadas pela Oficina Tipográfica 
São Paulo, da Escola Senai Theo-
baldo De Nigris. A exposição, 
que ocupará uma das salas do 
museu, tem direção de criação 
de Cláudio Rocha, criação e pro
dução gráfica de Marcos Mello e 
Marina Chaccur e a participação 
de toda a equipe da oficina — ti
pógrafos, linotipista e impressor. 
São 17 impressões em formato 
45 x 33 cm, nas quais as matrizes 
utilizadas foram tipos móveis em 
madeira e em metal. A utilização 
dos tipos foi feita não com seu 
sentido usual de representação 
de sons e composição de pa
lavras, mas sim como imagens 
em si, criando gravuras plastica
mente ricas em formas e em cor. 
"Além da Letra" inspirou-se na 
frase do artista gráfico Eric Gill, 
segundo o qual "letras são coisas, 
não imagens de coisas". 

Como explica a abertura da 
mostra, "em Além da Letra, o ar
ranjo dos tipos burla a consciên
cia ao reorientar a leitura". A ex
posição vai até o final de junho. 

® CASA DA XILOGRAVURA 
Aberta ao público de quinta a segunda-feira, 
das 9 às12h e das 14 às17h 
Av. Eduardo Moreira da Cruz 295 
(Jaguaribe) Campos do Jordão/SP 
Telefone: (12) 3662.1832 
www.casadaxilogravura.com.br 
www.editoramantiqueira.com.br 
E-mail: xilogravura@editoramantiqueira.com.br 
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