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do Vale do Paraíba, Região 

Serrana e Litoral Norte 

XVII Mostra de arte  
 

Catálogo da Mostra de arte do 

Vale do Paraíba, Região Serrana e 

Litoral Norte (edição virtual) organizada 

em abril e maio de 2021, em virtude da 

celebração da 19ª Semana Nacional de 

Museus. 

*Categoria Fotografia 
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José Antônio Saud Júnior 

Prefeito Municipal 

 

Dimas de Oliveira Junior 

Secretário de Turismo e Cultura 

 

Antonio Cesar Pimenta 

Diretor de Cultura 

 

Fernando Paschoal de Oliveira 

Gestor da Área de Museus, 

Patrimônio e Arquivo Históricos 

 

Ricardo Carvalho de Vilhena 

Gestor de Cultura 
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Área de Museus, Patrimônio e Arquivo Históricos 

Av. Tomé Portes Del Rei, 925 – Jardim Ana Emília 

Taubaté - SP 

Equipe Técnica/Produção 

Amanda Valéria de Oliveira Monteiro 

Anizio da Silva Filho 

Fabiana Cabral Pazzine Rubim 

Juliana Maria de Carvalho 

Luciano Viana 

Marcilene Villarinho Alvares 

Mari Santos Ando 

Natália de Cassia Cesar 

 

Design Gráfico 

Nathália Maria Novaes Victor 

 

Museóloga 

Michelly Bessa Castanheira 

 

Fotos das obras 

Todas as fotos são de autoria dos próprios artistas. 
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ARTE É AMOR, ARTE É VIDA, 

ARTE É RENASCIMENTO! 

 
 

“A gente busca viver com os conflitos, suportá-los, 

e a arte tem esse papel porque nos ajuda a 

elaborar os significados. A arte produz novas 

formas de ver e pensar a vida, ela é uma 

transformação da realidade. E, nesse sentido, é 

fundamental para todos. A arte é, 

fundamentalmente, diálogo, uma forma de 

conversar e de falar. Por isso eu acho muito 

importante neste momento de pandemia vermos 

como as pessoas trocam informações: elas 

mandam músicas que gostam, acham vídeos 

interessantes, e fazem isso no sentido de expressar 

diálogo”. 

Paulo Amarante 

 

 

 

Em nenhum período da história mundial, a arte foi vista com 

tanta importância, como uma medida terapêutica, como nos 

tempos atuais! Durante o período de pandemia, que todos 

atravessamos, muitas vezes, sem uma perspectiva positiva de 

melhoras ou soluções, acabamos nos redescobrindo e 

buscando novas formas de vida, e sem a menor dúvida, a arte 

foi e está sendo primordial para com que possamos ter a 

esperança de que “tudo vai passar! ”. 
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Buscando incentivar pessoas a “fazer arte” e torná-las 

públicas, quase em um processo de autoajuda, durante esse 

longo período pandêmico, a Secretaria de Turismo e Cultura, por 

meio da Área de Museus, Patrimônio e Arquivo Histórico da 

Prefeitura Municipal de Taubaté, lança, em edição virtual, a “XVII 

Mostra de Arte do Vale do Paraíba, Região Serrana e Litoral 

Norte”, com o tema “Expressões do Isolamento”, em duas 

categorias, abordando: pintura, desenho, escultura, 

modelagem, gravura arte digital e fotografia. 

 

E, nos sentimos contemplados em presenciar a grande 

aceitação junto ao público, com que essa proposta foi recebida, 

recebendo maravilhosos trabalhos de artistas de nossa região, 

que através desse incentivo, buscaram retratar, dentro de um 

isolamento, a arte sem limites, ultrapassando limites e restrições, 

abrindo novas fronteiras, com pincéis, argila, tintas e ...muita 

inspiração artística, motivação e acima de tudo, esperança de 

criar e viver! 

 

Parabéns a todos os participantes e organizadores da nossa 

Mostra de Arte, que se empenharam para mostrar nessa edição 

virtual, que, a ARTE é e sempre será o melhor antídoto, para os 

males do mundo. Salve! 

Dimas de Oliveira Junior 

Secretário de Turismo e Cultura 
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Eliézer 

“Saudades do burrão” 

14 de março de 2020 

 

“Distante do futebol, bate a saudade em torcer para 

o burrão no Joaquinzão”. 

Eliézer 
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Eliézer 

“Da janela um olhar para o infinito” 

15 de julho de 2020 

 

“Olhando pela janela, neste belo pôr do sol, imagino 

o que o futuro nos reserva”. 

Eliézer 
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Eliézer Assis Santos 

Taubaté - SP 
 

Eliézer 

“Criatividade e isolamento” 

16 de outubro de 2020 

 

“Despertar a criatividade com a utilização do desenho 

técnico e protótipo, durante o isolamento”. 

Eliézer 
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João Bosco 

“São Longuinho: à procura 1” 

2021 

 

“Isolados pela pandemia e suspensos da rotina, mas trilhando em outros 

horizontes para não desmanchar. Combinar objetos em tela feita, é combinar o 

atual e o passado em símbolo da vida que sempre se configura no silêncio. Para 

muitos, a arte é o chão que suporta, ilumina, descansa. São Longuinho na busca 

infinda do horizonte que persiste apesar das rupturas. Isolado, sabe da busca 

infinda, é bússola”. 

João Bosco 
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João Bosco 

“Cubo com boneca: cubo 2” 

2021 

 

“Isolados pela pandemia e suspensos da rotina, mas trilhando em outros 

horizontes para não desmanchar. Combinar objetos em tela feita, é combinar o 

atual e o passado em símbolo da vida que sempre se configura no silêncio. Para 

muitos, a arte é o chão que suporta, ilumina, descansa. Pedaços de desusos, 

escultura de um presente. Nova coluna, novo corpo do que sempre dispomos”. 

João Bosco 
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João Bosco de Oliveira 
Facebook: https://www.facebook.com/joaobosco.bosco.142 

Instagram: @j.bosco55 

Hortolândia - SP 

João Bosco 

“Vidro com tiras de papel 3” 

2021 

 

“Isolados pela pandemia e suspensos da rotina, mas trilhando em outros 

horizontes para não desmanchar. Combinar objetos em tela feita, é combinar o 

atual e o passado em símbolo da vida que sempre se configura no silêncio. Para 

muitos, a arte é o chão que suporta, ilumina, descansa. Tiras de sobras de papel 

que não vira novelo, mas ninho/ espaço do trabalho que faz o alimento da mão 

que empunhará o pincel a espera de ser caminho para romper o dentro e fora 

na pincelada que encarne a comunhão”. 

João Bosco 
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“Esta série retrata o olhar de quem, isolado, pode apreciar as nuances e 

mudanças da luz e da sombra em determinados horários do dia.  

Traçando paralelos”. 

Mara Gonçalves 

Mara Gonçalves 

“Entre luzes e sombras I” 

2020 
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Mara Gonçalves 

“Entre luzes e sombras II” 

2020 

 

“Paralelos de pensamentos, sensações e emoções que oscilam hora na 

luz, hora na sombra. Nada estável. Tudo muda, o tempo todo”. 

Mara Gonçalves 
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Mara Gonçalves 

“Entre luzes e sombras III” 

2020 

 

“Na mudança, a certeza da incerteza, a constância do inconstante. 

Impermanência. Luz e sombra. Sombra e luz. Impermanência”. 

Mara Gonçalves 

Lucimara Gonçalves Cunha Barbosa 
Instagram: @maragoncalves1313 

Facebook: https://www.facebook.com/maragoncalves1313 

Tremembé - SP 
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Marcio RM 

“Andando por Botafogo” 

Abril de 2021 

 

“Praça de alimentação em um shopping no bairro de Botafogo, na cidade do Rio 

de Janeiro. Algumas mesas são reservadas para manter o distanciamento social”. 

Marcio RM 
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Marcio RM 

“Andando por Santa” 

Março de 2020 

 

“Comércio fechado no Largo do Guimarães vazio num fim de semana ensolarado. 

O largo fica no centro do bairro turístico de Santa Tereza e normalmente fica cheio 

de visitantes”. 

Marcio RM 
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Marcio RM 

“Andando pela Tijuca” 

Janeiro de 2021 

 

“Aviso de distanciamento social no piso da Igreja dos Capuchinhos, um dos templos 

religiosos mais famosos da cidade do Rio de Janeiro. Achei interessante o piso antigo 

com o aviso atual, devido à pandemia”. 

Marcio RM 

Marcio Resende de Mendonça e Silva 
Instagram: @marciormrio 

Rio de Janeiro - RJ 
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“Este é Miguel Albino Campos, 65 anos, outrora cozinheiro de afamados restaurantes como o 

Viena do Shopping Iguatemi, Clube Pinheiros e Hotel Lorena em São Paulo. Em Taubaté 

trabalhou nos restaurantes Tangaroa, Peperone e Gadioli. Miguel se encontra, hoje, por conta 

da pandemia de COVID-19, isolado, à margem do mercado de trabalho de sua profissão 

original. Para viabilizar o sustento da família, Miguel se obriga à atividade de coletor de resíduos 

de ferro descartados durante décadas pelas fábricas de automóveis Willys Overland e Ford, no 

terreno ao fundo das referidas indústrias desativadas”. 

Paulo Vasconcellos 

Paulo Vasconcellos 

“Ironman” 

28 de abril de 2021 

 

Paulo Roberto da Cunha Vasconcellos 
Taubaté - SP 
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“Sem perder a disposição, mantendo a saúde.  

Local: Praça Santa Terezinha, em Taubaté”. 

Sidnéa Chagas 

Sidnéa Chagas 

“Correndo na praça de máscara” 

21 de novembro de 2020 
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Sidnéa Chagas 

“Pedalando” 

21 de novembro de 2020 

 

Sidnéa Ap. Chagas 
Taubaté - SP 

“Usando o fôlego na subida, com máscara. 

Local: Rua do Corrêa, no Centro de Taubaté”. 

Sidnéa Chagas 
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Tábita Duarte 

“Pirueta sincronizada farpada” 

2020 

 

“A dimensão cotidiana do distanciamento forçado”. 

Tábita Duarte 
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Tábita Duarte 

“Queremos abraço” 

2021 

 

“A natureza é fonte inesgotável. Vendo como num espelho os 

sentimentos uns dos outros. Queremos abraçar”. 

Tábita Duarte 
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Tábita Duarte 

“Amor nos detalhes” 

2021 

 

Tábita Duarte de Faria Marangoni 
Instagram: @tabitaduarte e @tabitart  

Taubaté - SP 

“A pandemia nos fez cultivar mais paciência e também aguçar 

a observação dos detalhes do cotidiano”. 

Tábita Duarte 
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Tiago Cruz 

“Chegada” 

2020 

 

“Essa tempestade, registrada pelas janelas, representa a evolução - tanto da 

pandemia - quanto da nossa tentativa de manutenção da sanidade física e 

mental”. 

Tiago Cruz 
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Tiago Cruz 

“Precipitação” 

2020 

 

“Essa tempestade, registrada pelas janelas, representa a evolução - tanto da 

pandemia - quanto da nossa tentativa de manutenção da sanidade física e 

mental”. 

Tiago Cruz 
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Tiago Cruz 

“Esperança” 

2021 

 

“Essa tempestade, registrada pelas janelas, representa a evolução - tanto da 

pandemia - quanto da nossa tentativa de manutenção da sanidade física e 

mental”. 

Tiago Cruz 

Tiago Alves da Cruz 
Instagram: @tiagocruz_artenoseujeito  

Belo Horizonte - MG 
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Vitor Goulart 

“Primeiro Passeio” 

1 de maio de 2021 

 

“Casal leva seu filho para o primeiro passeio no Horto Municipal de Taubaté, após a 

reabertura do local”. 

Vitor Goulart 
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Vitor Mateus dos Santos Goulart 
Instagram: @vittor_goulartt  

Facebook: https://www.facebook.com/Vitor-Goulart-

Fotografia-107214030639688 

Taubaté - SP 

Vitor Goulart 

“Mãe e filho” 

18 de abril de 2021 

 

“Mãe e filho caminham para um abraço, em local isolado, da Praça Santa Teresinha 

de Taubaté”. 

Vitor Goulart 
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