
detradições
De um lado, o couro ornamentado que se
tornou famoso ao ser usado nas vestimentas de
Lampião, Corisco e seus cangaceiros. De outro,
a palha trançada que o vienense Michel Thonet
ajudou a popularizar no século 19, graças ao suces-
so de cadeiras como a célebre n.14. Do diálogo entre
dois materiais aparentemente tão distantes surge a
coleção Cangaço, fruto da parceria de Fernando e
Humberto Campana com Espedito Seleiro.

Filho, neto e bisneto de seleiros, Espedito
Veloso de Carvalho começou a trabalhar o couro
aos 8 anos e, hoje, aos 75, é o mais renomado mes-
tre artesão coureiro de nosso país – sua obra já foi
reconhecida até com a Ordem do Mérito Cultural,
honraria outorgada pelo Ministério da Cultura,
em 2011. De sua oficina na cidade de Nova Olinda,
Chapada do Araripe, no sul do Ceará, saem selas,
itens de vestuário, acessórios e mobiliário, tudo em
couro ricamente trabalhado.

O CONTRASTE ENTRE A PALHINHA
VIENENSE E O COURO HABILMENTE
TRABALHADO POR ESPEDITO SELEIRO
É O PONTO DE PARTIDA DA COLEÇÃO
CANGAÇO, QUE OS IRMÃOS CAMPANA
LANÇAM NESTE MÊS EM SÃO PAULO
POR WINNIE BASTIAN

FOTOS LUCAS CUERVO MOURA E DIVULGAÇÃO
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Ao lado e acima,
poltrona e cadeira

mostram o belo
contraste entre a

exuberância das cores e
formas trabalhadas no

couro e a discrição da
palhinha; no alto,

detalhe do assento do
sofá; e, no alto, à esq.,
parte do processo de

execução do encosto do
mesmo móvel. Na pág.

anterior, a partir da esq.:
Humberto Campana,

Espedito Seleiro e
Fernando Campana

fotografados em
Nova Olinda

Pois foi justamente a riqueza do vocabulário
de Seleiro e sua execução primorosa das peças que
chamou a atenção dos irmãos designers. “Nosso
primeiro contato com a produção do seu Espedito
foi por meio da ArteSol. Fiquei encantado com o
universo de cores, texturas e materiais e pensei
que seria ótimo se pudéssemos criar um trabalho
em conjunto, no qual fizéssemos um suporte pa-
ra a obra dele e ele pudesse se expressar através dos
nossos objetos”, conta Humberto. “Ele nos deu a li-
berdade de escolher quais objetos ele iria trabalhar
e nós lhe demos a liberdade de eleger os temas. Nós
não tocamos no vocabulário de ícones e formas que
ele já tem”, completa Fernando.

A coleção, que será apresentada ao público na
Firma Casa, em São Paulo, em abril, é composta
inicialmente por cadeira, poltrona, sofá e espelho,
que serão produzidos em série limitada. A estrutura
das peças é sempre “vestida” com o couro colorido

CV355_PG104A106_GENTENODESIGN.indd 105 25/02/2015 01:03:44



Acima, sela evidencia
a riqueza de detalhes
e a execução minuciosa
que marcam a produção
de Espedito Seleiro;
à esq., o mestre coureiro
em ação; e, mais à esq.,
vista parcial da loja
de Espedito na cidade
de Nova Olinda, CE

– nos assentos, recortes deixam entrever a trama da
palhinha em pontos específicos.

As cores, aliás, são um fator importante na iden-
tificação entre os três autores. “O universo do seu
Espedito é muito colorido, assim como o nosso”,
afirma Humberto. “A gama com que ele trabalha é
bem parecida com o que a gente gosta. Cores fortes,
às vezes algumas mais pastel, esse contraste do fluo
com tons mais sóbrios... Ele tem também uma de-
licadeza na escolha cromática”, detalha Fernando.
Elemento-chave na criação das peças, os matizes
finais foram escolhidos em conjunto pelo trio.

O resultado não poderia ter sido mais feliz:
móveis e objetos que se destacam por sua persona-
lidade, fruto da autoria compartilhada entre os três
criadores, como definiu Espedito, com a simplici-
dade e a precisão que lhe são próprias: “Cada um de
nós tem um estilo, mas se a gente misturar uma coi-
sa com a outra, não vai ficar só o estilo do Seleiro
nem do Humberto ou do Fernando, vai ficar uma
mistura. Numa peça só, a gente mostra três produ-
ções. Isso que é legal!”. l
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