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RESUMO 
 
 

Sebastião Justino de Faria (1932-1994), conhecido como Mestre Justino, artista nascido em 
Redenção da Serra-SP obteve reconhecimento nacional e internacional ao longo de sua 
carreira. Porém, enfrentou obstáculos pessoais e profissionais em seu percurso até se 
estabelecer como pintor. Trabalhou em inúmeras cidades, e em diversos tipos de funções, 
afastadas da arte para se sustentar. Em Taubaté-SP, cidade na qual morou e atuou como 
professor na Escola Municipal de Artes “Maestro Fêgo Camargo”, fez um projeto em parceria 
com a Prefeitura denominado “Justino pintando a vida em Taubaté”, cujo objetivo era mudar a 
fisionomia da cidade com pinturas nas paredes de diversos espaços públicos. Porém, antes 
desse projeto, ele já havia pintado um mural no Plenário da Antiga Câmara Municipal intitulado 
“Fases da História de Taubaté”, no ano de 1988, a convite do então presidente da Câmara. A 
sede do legislativo taubateano foi transferida do velho casarão da Rua Marques do Herval para 
o Jardim Russi, em prédio especialmente construído para essa finalidade. Ao contrário do que 
geralmente se acredita, pois na maioria das fontes encontradas esse mural consta como parte 
do projeto com a Prefeitura, essa parceria só teve início em 1989. Assim, o mural realizado em 
1988, foi uma ação isolada, mesmo que a temática seja aproximada do conjunto de obras 
produzido com a prefeitura. A pesquisa, que está em desenvolvimento, tem como intuito 
analisar esse mural com relação ao seu conteúdo e sua dimensão didática tendo em vista o 
local em que foi pintado - Câmara Municipal, que se constitui como um espaço público. 
Metodologicamente, consideraram-se tanto as técnicas de produção desse tipo de obra – o 
mural – quanto às condições de sua execução, e realizou-se análise do conteúdo figurativo da 
obra. A Câmara providenciou as tintas e o pagamento de certa quantia a título de colaboração 
para Justino e o resultado desse acordo foi um notável mural de 54 metros quadrados em que 
o artista prestou uma homenagem à cidade. A obra apresenta uma espécie de síntese da 
história da cidade ao retratar personagens ilustres tais como: Jacques Felix, o fundador da 
cidade; Monteiro Lobato, em alusão à sua luta pelo petróleo brasileiro; Georgina de 
Albuquerque, representando os artistas plásticos; Mazzaropi, representando os artistas 
cênicos; Fêgo Camargo, o maestro, representando os músicos e compositores; e os figureiros 
da Imaculada, conhecidos principalmente pelos seus pavões, representando a arte popular 
taubateana. Além deles, Justino retratou os índios, que já habitavam a região e que se 
tornaram mão-de-obra escrava; os bandeirantes, responsáveis pelas entradas; os tropeiros, 
responsáveis pelo transporte e abastecimento das regiões mineradoras e os escravos, mão-de-
obra nas fazendas de café que alavancou a economia da cidade. Quanto às edificações 
caracteristicas de Taubaté, o artista inseriu imagens da Igreja da Matriz, São Francisco das 
Chagas; do Convento Santa Clara e da Capela de Nossa Senhora do Pilar, denotando a forte 
presença da Igreja católica. O mural também apresenta a indústria, responsável pelo progresso 
da cidade e a Universidade de Taubaté, reconhecida instituição de ensino. Apesar da 
dimensão didática expressa nessa obra e do espaço escolhido para sua execução, a riqueza 
cultural e histórica de Taubaté, parece ainda pouco próxima da população. Pode-se concluir 
que a falta de conhecimento sobre sua própria história resulta na fragilidade da percepção de 
pertencimento e da valorização da cultura e história da cidade pela população. No entanto, o 
fato do mural ter sido reproduzido no novo prédio da Câmara Municipal, inaugurado em 2005, 
indica que, ou o poder público reconheceu o valor do artista, ou pretendeu manter a função 
didática do mural, ou mesmo ambas as hipóteses que deverão ser melhor investigadas. 


