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Resumo  

Este trabalho tem por objetivo refletir a respeito do papel do Museu da Xilogravura de 
Campos do Jordão, como um espaço expositivo que assume uma significativa 
responsabilidade social nesta mesma cidade, atuando no campo da educação através da 
arte e dos bens patrimoniais que nela se encontram. 

Algumas questões foram levantadas durante nossa pesquisa, realizada com a metodologia 
da pesquisa–ação, elaborada por Michel Thiollent. Uma breve história do museu, a 
importância do local onde está situado e as relações que o museu estabelece com a 
comunidade estudantil das escolas públicas como também o público do turismo.   

Palavras chave: arte-educação, museu e xilogravura. 

 

Abstract 

This article aims to reflect on the role of Campos do Jordão Woodcut Museum´s as an 
exhibition place with a significant social responsibility in the same city, playing in the 
educational field by art and patrimonial wealth found there. 

Some issues were raised during our research, carried out through action research approach 
developed by Michel Thiollent. A short museum’s history, the importance of it neighborhood, 
the established and the relationships with public schools communities and tourism audience 
too. 
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 “Na xilogravura (do lenho, a arte que tenho) 
minha alma se apura.” 

Haicai II , Antonio F. Costella 

 “Por meio da prática educativa em museus podem ser reveladas diversas formas de expressão 
artística que contém muitas idéias da cultura universal, cujos significados de arte são contribuições 

relevantes para a sociedade”. 
 (OTT, 1999. p 113). 
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Demos início a este texto com um fragmento de um poema, “Haicai II”, que pode 

ilustrar “o que” a xilogravura representa para o professor Antonio F. Costella, 

colecionador que ao se dispor a formar uma coleção com uma soma de mais de 

2500 xilogravuras, resolveu por bem dar início a um museu na cidade de Campos do 

Jordão. O acervo na sua totalidade, conta entre outras coisas com xilogravuras, 

objetos e ferramentas; que fazem parte do universo desta técnica milenar; máquinas 

gráficas, amostras de madeiras, documentos e até mesmo uma representação 

cenográfica de uma casa sertaneja. 

Agrupando o amor pela xilogravura e a consciência da importância de divulgar essas 

imagens, o professor Antonio F. Costella, as transformou pelo viés da museologia, 

em “saberes”, assim, deu-se início a um importante trabalho de educação, através 

da arte e do patrimônio, na sua cidade. 

O Museu da Xilogravura de Campos do Jordão: pequeno histórico 

“Vila de São Matheus de Imbiri, marco zero da longa jornada  
Pelo velho Matheus fincado, cravado 

Vila de São Mateus de Imbiri, semente de Campos do Jordão 
Em terra fértil lançada, vingada.” 

Trecho do Poema , “Vila de São Matheus de Imbiri”, por Pedro Paulo Filho 

O Museu da Xilogravura de Campos do Jordão (ver figura 1) está situado no município 

de Campos do Jordão no estado de São Paulo, na Av. Eduardo Moreira da Cruz, 

número 295 ao lado da Praça Nossa Senhora da Saúde. Logo a sua frente na mesma 

praça encontra-se a Igreja que leva o mesmo nome da praça (ver figura 2). Entre a 

Igreja e o Museu da Xilogravura, encontra-se uma escultura, em cimento, feita por 

Felícia Leirner (ver figura 3). O poema acima foi escrito por Pedro Paulo Filho, que é 

um importante nome entre a pesquisa histórica da cidade de Campos do Jordão. 

Escolhemos um trecho que relata de forma poética como Matheus da Costa Pinto, 

deu os primeiros passos, para o início que viria a ser a cidade de Campos do Jordão: 

“Foi em 29 de Abril de 1874 que, um deles, morador de 
Pindamonhangaba, o português Matheus da Costa Pinto, subiu a 
serra e, comprando terras às margens do rio Imbiri, lá instalou uma 
vendinha, montou uma pensão para respirantes e pouso dos 
forasteiros, levantou uma capela em honra de São Matheus e 
edificou uma escola. Estava fundada a Vila de São Matheus do 
Imbiri, histórica precursora mater de Campos do Jordão” (PAULO 
FILHO, 1997, p 17-18). 
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É necessário saber que o local onde se encontra hoje o Museu da Xilogravura de 

Campos do Jordão é um local histórico. Ali é na verdade o nascedouro da cidade. 

Com a intenção de ajuda humanitária para a população desse período e também 

com pretensões de um desenvolvimento da localidade, Matheus da Costa Pinto 

instalou-se neste local, Vila Velha e na sequência Vila Jaguaribe. Isto graças aos 

esforços de mudanças feitas nos assentamentos pelo Dr. Domingos José Nogueira 

Jaguaribe Filho.  

 

Figura 1 – Fachada frontal do Museu da Xilogravura de Campos do Jordão  

 

Figura 2 – Igreja Nossa Senhora da Saúde, situada na Praça que leva o mesmo nome, 
 ao lado do Museu da Xilogravura  
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Figura 3 – Escultura de Felícia Leirner situada na Praça Nossa Sra. da Saúde,  
ao fundo a lateral do Museu da Xilogravura  

Segundo Pedro Paulo Filho, o senhor Matheus da Costa Pinto foi em verdade um 

benfeitor, pois mesmo com alguma intenção de empreendimento imobiliário, exerceu 

muitos trabalhos de caráter benevolente (PAULO FILHO, 1986). Neste local nascido 

com preocupações de caráter social é que o professor Antonio Fernando Costella 

mantém o museu com seus próprios recursos levando a arte a todos da comunidade 

jordanense. 

“A arte é o meio indispensável para essa união do indivíduo como o 
todo; reflete a infinita capacidade humana para a associação, para a 
circulação de experiências e idéias” (FISCHER, 1983, p 13). 

Como nos ensinou Ernest Fischer, o homem anseia por unir na arte o seu “eu” limitado 

com uma existência humana coletiva e anseia também por tornar social a sua 

individualidade (FISCHER, 1983). O professor Antonio Fernando Costella não se 

contenta em apenas ser um homem inteiramente dedicado a arte da xilogravura. 

Estruturar o Museu da Xilogravura de Campos do Jordão podemos considerar, ser a 

completude para ele ao unir os âmbitos de artista, de conservador e de educador em 

arte. 

O Museu, sua importância social e breve reflexão sobre parte da exposição  

Sendo o Museu da Xilogravura um museu situado em uma cidade turística, podemos 

pensar que esse fato, garanta a frequência de visitantes, tanto da comunidade local 

como da comunidade turística que circula pela cidade. Ao levantarmos informações 
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sobre a imagem da cidade de Campos do Jordão divulgada na mídia impressa 

(jornais, revistas de grande circulação, folhetos institucionais e publicações 

turísticas) encontramos dados relativos a jornal de grande circulação. Neste, 

Campos do Jordão é apresentada a partir de enfoques temáticos nominados por 

José Guilherme de Almeida em sua dissertação de mestrado “Campos do Jordão, 

Contraste entre a riqueza e a pobreza num espaço turístico”, 1999. São relacionados 

três enfoques que resumem os valores a partir dos quais a cidade é divulgada: o 

enfoque, “glamour” que para o autor corresponde aos valores de alta renda, 

sofisticação, valorização da atmosfera européia, valorização da alta cultura, postura 

esnobe e amor pela gastronomia. No enfoque “moda” o autor classifica os seguintes 

interesses difundidos: agitação, (baladas), juventude e modismo. A terceira e última 

classificação recebeu o nome de “meio local”, e agrupa a difusão de interesses pela 

natureza, pelas atrações e entretenimentos que a localidade propicia e preocupação 

pelos problemas da comunidade (congestionamentos, invasões de excursões, etc...). 

Em termos de percentagem o autor nos dá os seguintes dados em sua pesquisa: 

categoria “glamour” apresenta 56,2 %; categoria “moda”: 12,5 % e categoria 

“natureza” 31,2 % de matérias veiculadas em jornal de grande circulação. Dentro da 

categoria “glamour” no universo do Jornal pesquisado a veiculação de valores 

relacionados à cultura corresponde a 2%. 

Em pesquisa de campo na cidade de Campos do Jordão referente às investigações 

de mestrado em curso, foram visitadas todas as instituições relacionadas à área de 

educação patrimonial que a cidade oferece educação patrimonial com ênfase em 

artes visuais que a cidade oferece: o Museu da Xilogravura, o Palácio da Boa Vista e 

o Museu Felícia Leirner. Constatamos que apenas os dois primeiros se propõem a 

manter um serviço educativo em funcionamento, com o qual recebem grupos de 

estudantes das escolas públicas e particulares, grupos de turistas e a comunidade 

local. 

Ou seja, a responsabilidade social do Museu da Xilogravura de Campos do Jordão, 

(assim como o Palácio da Boa Vista), é considerada significativa diante do conjunto 

de instituições destinadas à cultura, nesta cidade turística. Sua ação é mais 

significativa para a sociedade local tendo em vista o pouco interesse atribuído à elite 

turística visitante inferido na a pesquisa de José Guilherme de Almeida. 
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 Segundo Hernández e Tresserras, a que se tomar muito cuidado quanto às 

ações culturais e o turismo, que em muitos casos, no intuito de garantir que os 

recursos gerados têm que se convertam em um produto capaz de gerar riqueza e 

emprego, põe em risco outros fatores: 

“[...] es necessario poner uma especial atención en su conservación 
y mantenimiento, así como garantizar el disfrute del mismo a la 
propia población residente.” (HERNÁNDEZ, TRESSERRAS, 2008, p 
203)  

O Museu de Xilogravura que é objeto de estudo nosso, além de preservar seu 

acervo de gravuras e objetos do patrimônio histórico, mantém um vínculo ativo com 

a comunidade estudantil de Campos do Jordão, mantendo viva a idéia da técnica 

milenar da xilogravura e ao mesmo tempo levando o gosto pela gravura e 

propiciando os saberes sobre os objetos que nos remetem à história da impressão 

gráfica (muito conectada com a gravura de estampa). Segundo Hernández e 

Tresserras, preservar e educar pelo patrimônio nos leva ao passado que conjuga a 

memória individual com a história escrita: 

“Historiadores, antropólogos, arqueólogos y otros científicos abordan 
el patrimônio desde diversas ópticas y a partir de tradiciones 
disciplinarias distintas. Para ellos, el patrimônio y história 
materializada, es insustituible como objeto de estúdio porque sirve 
de puerta de acceso al pasado,conjuntamente com la memória y la 
história escrita.” (HERNÁNDEZ, TRESSERRAS, 2008, p 14) . 

Completam os autores à respeito dos possíveis efeitos do patrimônio sobre os 

visitantes: 

“Para ellos también , pero sobre todo para el resto de los mortales, 
el patrimônio es motivo de inspiración, estímulo, acicate para la 
curiosidad, compendio de lecciones, fuente de sensaciones físicas , 
visuales y táctiles, y catalizador de sutiles emociones.” 
(HERNÁNDEZ, TRESSERRAS, 2008, p 14)  

No interior do Museu da Xilogravura, pode-se aproveitar a experiência com fruições 

que vão deste a importância do elemento árvore (lenho) para a humanidade como 

também de uma máquina de linotipos (ver figura 4 ) que representa a presença 

tecnológica no universo gráfico. As pessoas que observam a máquina e desfrutam 

das informações a respeito dessa inovação tecnológica, estabelecem uma conexão 

com o passado: 
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“A exploração de temas científicos sob a perspectiva histórica, 
contemplando seus aspectos sociais e culturais, permite perceber a 
ciência como uma construção humana coletiva. Além disso, a 
articulação de diferentes pontos de vista permite o alargamento do 
entendimento da ciência, da tecnologia e das relações sociais. Os 
instrumentos científicos ajudam a introduzir a conexão entre ciência 
e técnica junto ao público visitante.” (VALENTE; CAZELLI, ALVES, 
2005, p. 183). 

De acordo com Alderoqui, Alderoqui, 1996, os objetos que compõe a coleção de um 

museu tem existência por si próprios. No entanto ganham significado a partir das 

relações intelectuais e ou emocionais que as pessoas possam ter com eles. É na 

relação com o público que esses objetos passam a constituir parte do território 

cultural de uma comunidade. O museu expõe ao público aquilo que foi coletado. Os 

objetos que compõe uma exposição tem seu caráter poético original reconstruído 

pelo lugar que lhes é destinado na narrativa expográfica. 

“Uma exposição nasce da interação dinâmica dos sujeitos com a 
realidade e a ela retorna, concebida, codificada, realizada, 
oferecendo-se à pluralidade de leituras e leitores de sua proposta, 
iniciando novos ciclos de idéias, sensações e realizações. Esse 
complexo processo de concepção, montagem e realização de uma 
exposição tem sido denominado na área museológica de processo 
de musealização”. (RIZZI, 1999, p. 18,19) 

Segundo a pesquisadora Aurora León, 1988, a obra quando transplantada para dentro 

dos muros do museu sofre “um transtorno” e permanece ali descontextualizada até 

que o homem se relaciona com ela ativamente. Nesse sentido é necessário elaborar a 

crítica, com sensibilidade e, sobretudo com uma capacidade reflexiva. Ao conectar a 

idéia de objeto contextualizado no museu a autora relembra a árdua tarefa da 

museologia: 

“Entonces, la obra, silenciada hasta que es requerida, cobra vida y 
función en el museo. Dice algo y es un objeto más del paradero 
artístico. La gran tarea de la Museologia es acabar com el 
anquilosamiento, con la forma fictícia de sobrevivir, alimentados 
(tanto público como objeto con modelos ya anticuados y 
decadentes, descobrir los campos de encuentro favorables para la 
comunicación artística y estabelecer relaciones vivas entre los 
elementos constitutivos del museo”. (LEÓN, 1988 p 70). 
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Figura 4 – Máquina de linotipos do Museu da Xilogravura na sala “Magia da Multiplicação”-  

Neste sentido percebemos a importância local e cultural do Museu da Xilogravura de 

Campos do Jordão, pois, ao se oferecer a comunidade permite que as pessoas 

vitalizem seu acervo, construindo sentidos pessoais e sociais e que por ele sejam 

revitalizadas devolvendo-lhes em forma de fruição e reflexão a memória, a poesia e 

a construção de referências identitárias. 
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