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 Em 2020, o IMECAB (Instituto do 
Movimento de Estudos da Cultura Afro-
Brasileira) apresenta a 35ª edição da 
Mostra Afro Brasileira Palmares Londrina. 
Devido a pandemia do Covid-19, haverá 
restrições para evitar a proliferação 
do vírus, como a exposição virtual em 
substituição da física. Isso não impede sua 
realização, mas a atualiza, reinventa e lhe 
ressignifica no atual contexto histórico e 
social.
 Ao se tornar virtual, a Mostra Afro 
Brasileira Palmares Londrina ganha a 
magnitude de museus como o Louvre 
(Paris), MASP (São Paulo) ou de Van Gogh 
(Holanda), que permitem a apreciação 
virtual devido a amplitude gerada pela 
internet. É raro o museu ou galeria de 
arte que não possui acervo virtual e, os 
artistas CaCosta, Agenor Evangelista, 
Jajá Belluco, o Coletivo Capstyle, José 
Frutuoso, Elifas Andreato, Nerival 
Rodrigues e André Severino, sendo este 
último um lançamento da mostra, terão a 
honra de expor a beleza de seus trabalhos 
e promover a igualdade racial ao mundo, 
via internet. Além disso, os trabalhos não 
estarão restritos ao período da mostra, mas 
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permanente e constante, algo permitido 
no espaço virtual.  
 A Mostra Afro Brasileira Palmares 
Londrina inova ao permitir e dar alicerce 
ao desenvolvimento da igualdade racial via 
arte, debates e material virtual que atinge 
grupos sociais que não tem a oportunidade 
de ir a um salão de artes ou museu, mas 
que pesquisam o tema na internet. Além 
do mais, o trabalho do IMECAB e da Mostra 
Afro Brasileira Palmares Londrina vem 
de encontro com a lei federal 10.639/03, 
que versa sobre o ensino da história e 
cultura afro-brasileira e africana, além 
de ressaltar a importância de ambas na 
formação da sociedade brasileira. 
 Em 2020 Zumbi vive através da 
Mostra Afro Brasileira Palmares Londrina, 
no século 21 pós modernista guiado pela 
Era Digital da Informação e das novas 
tecnologias. Vamos lembrar, comemorar 
e celebrar a vida e história de Zumbi dos 
Palmares no mundo virtual e democrático, 
onde podemos construir ações que 
promovam a igualdade racial. 

Vagner Nogueira
Presidente do IMECAB
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O Surgimento da Mostra Afro
 A semente da Mostra Afro Brasileira Palmares 
Londrina e a Semana da Consciência Negra segundo 
o artista plástico Agenor Evangelista, foi plantada em 
meados de 1984, quando a modelo negra Marilda, o 
convidou para uma reunião no DCE (Diretório Central 
dos Estudantes da Universidade Estadual de Londrina). 
O espaço era frequentado por estudantes e membros do 
movimento negro. O artista plástico já militava na causa 
desde 1981, quando estudava Arquitetura e Urbanismo na 
UEL. Seu reconhecimento e notoriedade já existiam e uma 
prova disso foi a entrevista em 28 de janeiro de 1983 para 
a Folha de Londrina, relatando o trabalho de decoração 
carnavalesco no salão do Grêmio Operário e Recreativo 
Londrinense, também do carro alegórico com o tema 
“bumba-meu-boi”, além de ter ganho prêmios e publicado 
obras em capas de lista telefônica. 
 Agenor notava que no meio acadêmico havia 
um movimento um pouco “elitizado e intelectualizado” 
e diferente das práticas adotadas nos bairros da periferia, 
como no Jardim Marabá e Santa Fé. Após a reunião, 
formou-se um grupo com a participação do Sindicato 
dos Bancários, representado por Idalto de Almeida e 
o Sindicato da Construção Civil, tendo a liderança de 
Flavio Conceição. Com o amadurecimento das ideias, foi 
escolhido o Bar Zumbi (na Rua Pernambuco e próximo 
ao Colégio Hugo Simas), um local frequentado por 
universitários, artistas, músicos e principalmente pela 
gente do povo, que nascia a Mostra Zumbi dos Palmares 
em 1985. A mostra seria de 1985 a 1988, no intuito de 
celebrar o centenário da Abolição da Escravatura no 
Brasil. Em 1985 houve a exposição com Massayuki Seko, 
João Werner e José Maria Frutuoso. e Agenor, devido ser 
estudante de Arquitetura foi convidado para ser diretor 
do movimento, fazer o salão e a mostra de artes. Era o 
início da Mostra Zumbi dos Palmares, que nascia no Bar 
Zumbi e no terreiro de candomblé da saudosa mãe de 
santo Yá Mukumby, ou Dona Vilma Santos de Oliveira, 
um local frequentado por integrantes das escolas de samba 
londrinenses, como a do Jardim do Sol e Quilombo dos 
Palmares. No ano seguinte o evento ganha visibilidade e 
torna-se a I Mostra de Arte Zumbi dos Palmares, com o 
tema “O Negro”. Ele foi realizado pelo Grupo de União 
e Consciência Negra de Londrina (GRUCON), com 
exposição no Clube de Engenharia e Arquitetura de 
Londrina, presidido por Elias Breta. Foram premiados a 

artista Massayuki Seko de Maringá e os londrinenses João 
Werner e José Maria Frutuoso. Na comissão julgadora 
estavam artistas de renome como José Paulo Yokoyama, 
Henrique Aragão, Dolores Branco, Paulo Mentem e Isaac 
Camargo. 
 A mostra era algo novo no cenário cultural, causou 
impacto e chamou a atenção de diversos segmentos, 
principalmente da comunidade negra e das escolas de 
samba, como a Quilombo dos Palmares, Jardim do Sol, 
Chão de Estrelas, Navegantes do Mar Azul e Bahia Abraça 
Londrina, que eram fortes e desfilavam no carnaval da Rua 
Maringá nos saudosos anos 80. “Fizemos um encontro na 
ACIL (Associação Comercial e Industrial de Londrina), 
reunimos mais de 300 pessoas e discutimos o movimento 
negro de Londrina. Posteriormente fomos a Secretaria de 
Educação e Cultura, da época, conversar com o Daniel 
Hatti, que coordenava a pasta. Com isso, a Mostra de Artes 
Zumbi dos Palmares e a Semana da Consciência Negra 
começou a articular e unir os movimentos já existentes 
na cidade, como os capoeiristas e as festas nos terreiros, 
que eram organizados, mas não tinham visibilidade. 
Quebramos obstáculos e abrimos para a sociedade uma 
cultura antiga que é a negra, mas pouco conhecida em 
outros meios”, recorda Evangelista. O impacto foi tamanho 
que terreiros de umbanda e candomblé fizeram trabalhos 
na avenida, em meio ao carnaval. Após isso começou a 
aparecer na mostra a capoeira e até o ambiente da favela, 
representado por uma casinha e seu interior. Tudo era laico, 
aberto as demais religiões e irrestrita a raça e cor, buscando 
não combater o racismo, mas promover a igualdade 
racial. Foram muitos os resultados positivos, como maior 
engajamento do movimento na UEL, capoeira e terreiros, 
além de ajudar a criar e manter o NEAA (Núcleo de 
Estudos Afro-Asiáticos) e hoje também o NEAB (Núcleo 
de Estudos Afro-Brasileiro), ambos na UEL. 
 A Semana da Consciência Negra ajuda a construir 
a identidade cultural do negro ao ser crítica e fortalece 
a resistência do movimento perante a sociedade. Uma 
evidência foi a atuação da Dona Vilma, uma liderança 
influente que lutou para implantar as cotas raciais na 
UEL. Isso demonstra a força política e cultural da mostra. 
O próprio Agenor Evangelista com sua militância e 
engajamento fortaleceram o movimento, no entanto, com 
os anos houve uma espécie de extenuação. “No início 
da mostra não havia negros no poder ou atuando como 
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vereador e com o tempo o movimento negro e a mostra 
se enfraqueceram. Mesmo hoje, com alguns vereadores 
negros em Londrina, eles são distantes, como o Júnior 
Santos Rosa, que nunca participou das reuniões ou 
mesmo o Padre Roque, que não é engajado. O vereador 
mais atuante e engajado na causa, até hoje, foi o Tito Valle. 
O resultado desse enfraquecimento foram os dez anos 
que a mostra se manteve sozinha e houve distanciamento 
de vários participantes. Posteriormente retornaram e o 
trabalho começou novamente a se fortalecer. Podemos 
citar Maria Eugenia, Edo Lucilda, além de alguns 
professores negros, segmentos evangélicos e o MUCON 
(Movimento da Consciência Negra)”, cita. 
 Apesar da força atual da militância, ainda 
acontecem algumas contradições, como o exemplo do 
atual presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. 
Ao afirmar que o movimento negro é “uma escória 
maligna e que a escravidão foi um mal necessário”, é hora 
de questionar opiniões do gênero. Com esse gancho e 
também a recente morte de George Floyd nos Estados 
Unidos, por policiais brancos, devemos aprofundar o 
debate dentro e fora do movimento. Independente de uma 
concepção política de direita ou esquerda, os negros devem 
mostrar a sua cara e ir as ruas questionar o preconceito e 
a violência, mesmo velada e não explícita. “Nos Estados 
Unidos o racismo é aberto e o branco diz que não gosta 
de negros. Houve até o apartheid, que não é antigo. Se 
houvesse a consciência sobre o racismo e os negros 
do Brasil agissem como os negros norte-americanos, 
poderia existir um grande conflito, uma revolta popular 
ou guerra civil. Todos os dias negros são mortos no país. 
Não somente pela violência, polícia ou tráfico de negros, 
mas pelo fato de ser negro, ter dificuldades de arrumar 
emprego e de se alimentar”, aponta.   
 A causa negra é uma luta sem fim. A Mostra 
Palmares traz esse debate e transmite uma visão diferente 
do negro, daquela imposta pela elite. A sociedade vê o 
negro como jogador de futebol, pedreiro ou segurança. 
Não são profissões desabonadoras, mas não se vê o negro 
engajado na cultura e a mostra tem a temática negra, 
aberta e independente de cor, religião ou opinião política. 
Nas artes o negro foi muito representado como um 
escravo envolto em corretes ou sendo açoitado com muito 
sofrimento. A mostra desconstrói essa visão e identidade 
cultural ao criar um pensamento e imagem do ser 
humano livre, da periferia e do povo que vive sua cultura 
e peculiaridades, como os próprios quadros do Agenor 

Evangelista, mostrando negras lavando roupas a beira do 
córrego na Vila Portuguesa ou crianças negras brincando 
no chão de terra, transformando a visão do negro em algo 
alegre e real.  A semana traz essa identidade e toca na ferida 
do racismo. Um exemplo é quando ao abraçar um negro, o 
branco relata sua amizade com outros negros, ou que na sua 
casa a empregada é negra, trabalhadora e limpa. Quando 
trabalhamos a questão da arte, vem à tona outra questão: o 
branco chama o negro a sua casa para fazer batucada, festa 
ou pagode. Mas quando é outra situação mais glamorosa, 
ele não é convidado. 
 Apesar das situações referidas, nestes 35 anos a 
mostra tem forte penetração na sociedade londrinense, 
além da cidade ganhar uma atração no seu calendário 
cultural junto ao tradicional FILO (Festival Internacional 
de Teatro) e Festival de Música. Nesta perspectiva, a Mostra 
Palmares caminha sozinha graças as ações do movimento 
negro e patrocínios alternativos da comunidade e sociedade 
civil, além da receptividade no meio acadêmico. Mas, caso 
dependesse apenas do Poder Público ou da Prefeitura, ao 
mudar a gestão, por questões de “amarrações” políticas 
e ideológicas poderiam acabar o patrocínio. Devemos 
ir mais além e pensar: a mostra se difere do FILO e do 
Festival de Música, que nasceram e sobrevivem graças ao 
engajamento, organização e trabalho do pessoal da UEL. 
Ela deve ter reconhecimento cultural e financeiro por ser 
nacional e também internacional, valorizar as matrizes 
afros e ter um dos salões de artes mais antigos do Paraná. 
Salões como de Arapongas, Jacarezinho e da Paisagem, em 
Maringá, não chegaram aos 35 anos. A mostra, nascida 
em Londrina, poderia ter surgido em locais como São 
Paulo, Belo Horizonte, Recife ou Salvador. No entanto ao 
ser daqui, representa uma cidade de vanguarda, oposição 
e pioneira devido a Mostra Palmares ser mais antiga que a 
Fundação Palmares e o Museu do Negro, no Ibirapuera de 
São Paulo. Além da antiguidade ela revelou e deu espaço 
a artistas como José Maria Frutuoso, Edson Massussi de 
Rolândia, o mestre uruguaio Ariel Freire, Bhall Marcos, 
Kátia Borges, Valdomiro de Deus, Benício Sarro, Nerival 
Rodrigues, Branquinho de Maputo, Dolores Branco, Paulo 
Mentem, Henrique Aragão, Massayuki Seko de Maringá, 
Vânia Itiberi ou Edite Risso. 
 Uma das causas da resistência, segundo os 
organizadores, foi por englobar não apenas as artes visuais, 
mas por ter a participação popular do samba, capoeira e 
terreiros. A arte foi a bandeira agregadora. Mesmo com 
a participação do povo e artistas da região, por muitos 

anos houve, por conta de uma elite, oposição, boicote e 
veto a mostra. No entanto, muitos ficaram no caminho 
ou não tiveram o devido reconhecimento. Agenor 
Evangelista cita que por diversas vezes foi convidado para 
representar Londrina e o Paraná em eventos, como na 
Mostra Mitsubishi ou para ser entrevistado em veículos 
de circulação nacional, como a Revista Trip. Isso gerou 
protestos de alguns segmentos e houve até quem estivesse 
com “ciúmes” e fora reclamar junto ao Prefeito ou 
Secretário de Cultura. Os mesmos, apenas diziam ele não 
era enviado pelo Poder Público, mas convidado devido o 
reconhecimento do seu trabalho.  
 Em 1994 a Mostra Palmares entrou no Calendário 
de Atividades Culturais de Londrina via prefeito Antônio 
Belinati. Com aprovação do legislativo e executivo 
municipal ela foi definida como objeto cultural do 
município. Porém os novos governantes perderam essa 
linha e foco, fazendo a mostra cair no esquecimento do 
Poder Público. Independente disso, ela é de resistência e 
em 2013, o músico Vagner Nogueira tornou-se uma das 
lideranças e isso ajudou a desenvolver o evento, após ele 
se empenhar na busca de recursos financeiros, criar uma 
diretoria e um currículo dos trabalhos. Junto ao Vagner 
Nogueira, pessoas como o Otávio Frederico Scandelai da 
Imobiliária Veneza, Ricardo Taiul e Tito Valle, ajudaram na 
manutenção financeira e corpo jurídico da mostra. 
 Com uma nova gestão, a diversidade da mostra se 
ampliou, deu voz e espaço não somente as artes plásticas, 
samba ou capoeira, mas também a literatura e música 
erudita e popular. Foram apresentações de músicos como 
Joaquim Braga, Neusa Pinheiro, Gegê Alves, Daniele Russi, 
bandas de rock e de hip hop. Já na literatura temos o destaque 
para Aldo Moraes, com uma extensa obra não apenas na 
literatura, mas também na música e educação. Há também 
o professor de sociologia Luis Melo, que lançou na mostra 
livros de poesias que enaltecem a cultura negra e também 
relata o sofrimento do povo negro. Outros destaques são os 
poetas Bhall Marcos e a Maria Nilza, além da Dona Vilma e 
do Idalto de Almeida, que produziu o livro “Presença negra 
em Londrina”, uma referência histórica e fundamental para 
entender o movimento negro da cidade e a trajetória de 
pessoas ilustres, como Dr. Oscar Nascimento, Dr. Clímaco, 
Reverendo Jonas, Jacídio Correia e também um pouco da 
história da AROL (Associação Recreativa dos Operários 
de Londrina). Esse viés para a literatura abre espaço para 
organizar uma futura feira do livro afro devido a esses e 
demais escritores que interagem e militam no movimento 

negro. Porém, muitos escritores do gênero tiveram livros 
e obras lançadas em editoras de São Paulo, Rio de Janeiro 
ou até mesmo na UEL e também na internet. O trabalho 
é notório, mas não sai da prateleira do grande centro ou 
chega a periferia. O pensamento da feira não é ser restrito 
a escritores locais e regionais, mas expandir a escritores 
do Brasil. A literatura negra é importante para atender as 
escolas devido a lei federal 10639, de 2003, que estabelece 
a obrigatoriedade do ensino de “história e cultura afro-
brasileira” dentro das disciplinas que já fazem parte das 
grades curriculares dos ensinos fundamental e médio. 
 Outra representação cultural que a Mostra 
Palmares agrega é o grafite, uma linguagem urbana, 
através de uma manifestação moderna. Londrina tem 
vários expoentes que integram o Coletivo CapStyle, 
com destaque para o Carão, um artista reconhecido 
internacionalmente e com obras espalhadas em espaços 
públicos, coletivos e particulares. Não é apenas a periferia 
que recebe o grafite em muros antes feios e sem vida. Hoje 
o grafite é a voz da cidade. Quando os vemos, paramos 
para refletir e concluir que Londrina se torna mais linda 
com essa representação. 
Nestes 35 anos a Mostra Palmares despertou a arte e 
manifestações culturais que promovem a igualdade racial. 
Nesta perspectiva tornou-se uma instituição gestora no 
município e percebe-se a dificuldade, até mesmo dentro 
dos movimentos sociais, da criação de gestores de artes 
fundamentados em documentação e organização de 
debates como a articulação e promoção do carnaval com 
as escolas de samba na avenida ou em outros espaços. 
Não há também um museu ou centro cultural voltado 
a arte popular e ao negro. Tais ações são importantes na 
preservação da memória. Deve se pensar a criação e 
mobilização dessas estruturas, onde se mantenha o que já 
existe em relação a documentação. 
 Devemos criar a cultura, em parceria com a 
Câmara dos Vereadores de Londrina e a Assembleia 
Legislativa do Paraná, de homenagear o negro, fomentar 
o processo e ações de igualdade racial, independente se 
for nas artes, ações sociais ou demais trabalhos. Quando 
se homenageia um negro, como o Dr. Oscar Nascimento, 
Tito Valle, Ângela Maria ou Agenor Evangelista, você 
promove que esses cidadãos levantem a moral e de força do 
movimento ao mostrar o que tais personalidades fizeram 
pela negritude. Ações voltadas a igualdade merecem 
diploma e reconhecimento público. 
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O que é um catálogo e sua 
representatividade para a 
Mostra Afro-brasileira

 O catálogo de uma mostra de artes não é 
somente informativo, mas também qualitativo, direciona 
o visitante e ajuda sua organização. Ele é fundamental para 
qualquer exposição e salão de artes. Valoriza o artista e o 
identifica para diferentes exposições. É referência e divulga 
instituições promotoras de outras mostras.  
 A Mostra Afro Brasileira Zumbi dos Palmares, da 
2ª a 11ª edição teve como capa, símbolo e marca visual, 
uma arte idealizada por Agenor Evangelista e Antônio Luz, 
que consiste na metade do rosto de Zumbi dos Palmares, 
tendo a outra metade uma máscara tribal africana que 
remete aos ancestrais negros. As imagens são divididas 
pelo Z de Zumbi. O símbolo durou alguns anos e depois 
ficou esquecido. Na 12ª edição foi elaborada uma máscara 
com representações da raça negra. Com o tempo esse 
modelo passou por transformações e hoje as capas dos 
catálogos são representadas a cada ano por uma imagem 
diferente, no entanto o ícone permanece: três búzios, onde 
cada um traduz dez anos da mostra e mais 16 búzios 
que são orixás. Estes símbolos remetem a uma época de 
pensamento livre e as máscaras simbolizam a identidade 
das mostras, do movimento negro, a evolução do preto no 
Brasil, suas lutas e bandeiras. Neste período é importante 
citar a capa do catálogo da 9ª edição da Mostra Zumbi dos 
Palmares, onde as cores preto e vermelho são referências a 
bandeira de Angola. A partir da 13ª edição da mostra, com 
a entrada de uma nova diretoria e a participação de Vagner 
Nogueira, houve mais recursos técnicos e financeiros para 
construir um novo catálogo, mas sempre ressaltando as 
raízes negras.   
 Um catálogo mostra a profissionalização 
dos envolvidos, preserva o trabalho do artista e é um 
documento histórico. Ele discute algo diferente, que 
não se resume apenas a colocar a obra em exposição, 
mas dá uma identidade. Quando o artista tem o devido 
reconhecimento, ele, através da obra, é inserido numa 
discussão de um trabalho que não é raso e vazio, mas 
apresenta perspectivas. Outra simbologia é o coletivo que 
mistura o trabalho de artistas novos com renomados e 
dá visibilidade a ambos e, não deixa a obra ficar apenas 
no salão, mas ir mais longe, como na casa do admirador. 
O catálogo, seja de artes, filmes, selos ou livros, ajuda 
na organização do material a ser exposto, vendido ou 
negociado, sendo uma ferramenta de informação e 
divulgação. 

 Como identidade visual, o catálogo da Mostra 
Afro Brasileira Palmares é referência e bandeira de luta na 
promoção da igualdade racial. Nos anos que não houve 
catálogo, a comunidade cobrou, pois nele há informações 
de atividades que o movimento negro faz e está inserido, 
como a Semana da Consciência Negra, uma bandeira 
de resistência, luta e identificação ao trazer como tema 
um negro pensante. Essas ações de representatividade 
não se restringem a Semana da Consciência Negra em 
Londrina e se alcança cidades como Curitiba, Mogi das 
Cruzes, Cambé, Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo por 
exemplo. Além da divulgação e participação das obras de 
artistas oriundos de Moçambique, Portugal, África do Sul, 
Angola, Holanda, Argentina e Japão, por exemplo. Isso 
possibilita o intercâmbio ao levar o que é feito em Londrina 
e é referência para atividades na área de educação ao fazer 
a promoção da igualdade racial. Essas bandeiras mostram 
uma Londrina de um povo negro ativo, um movimento 
forte e produz o debate via mostra e catálogo. Uma 
espécie de marcador do tempo misturado com agenda 
de atividades culturais, escolares, de salões de artes e 
exposições, que determinam um cronograma com datas 
e horários de várias ações. Eventos como FILO (Festival 
Internacional de Teatro), Festival de Música e Londrix 
(Festival Literário), tem seus catálogos e valorizam a nossa 
cidade. 
 Podemos ir mais adiante e dizer: se não fossem 
os catálogos, vários eventos se passariam por invisíveis ou 
como se não tivesse algo a mostrar. Com a visibilidade 
do material se discute racismo e promoção da igualdade 
junto a sociedade civil, meio político e acadêmico, 
criando programas de igualdade. O catálogo da Mostra 
Afro Brasileira Palmares conta a história do negro no 
Brasil via documentos e conteúdo circulante que chega 
a escolas, bibliotecas, secretarias de educação, cultura e 
população em geral, ajudando a entender que o negro não 
está parado, mas articulado no movimento popular com 
textos e imagens valorativos de obras de artes e artistas 
que trazem a crítica social. Ao conhecer a essência dos 
catálogos se percebe o debate que impressiona a sociedade 
ao apresentar uma bandeira que representa um coletivo.
 Portanto, o catálogo da Mostra Afro Brasileira 
Palmares insere o negro na cultura e o mais importante: 
é uma ação afirmativa que o incorpora na identidade 
cultural do Paraná e do Brasil, ao enraizar sua cultura e 
promover que todos são iguais.
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 Em 2012 o artista plástico Agenor Evangelista foi honrado pela Câmara dos 
Vereadores de Londrina com o Prêmio Zumbi dos Palmares, devido ao trabalho 
junto à comunidade negra em diversos segmentos. Mas por que tal reconhecimento?
 Considerado um artista popular devido à inserção em diversos movimentos, 
ele nasceu na Vila Portuguesa em Londrina, num cortiço da Rua Caetés, local 
popularmente conhecido por “Buracão”, onde na infância caçava rãs e preás nas taboas 
do brejo. O interesse pela arte surgiu na terna idade, quando no primário copiava 

capas de gibis e viu o caminho para a inserção social. Em 1977, o artista plástico 
de Ibiporã, Henrique Aragão (in memoriam), o incentivou e ensinou-lhe 

algumas técnicas. Até os 27 anos ele fazia apenas desenho. Posteriormente, 
quando começou a trabalhar nos Correios, teve condições para investir 

em tinta e pincel. Com uma grande produção em desenho no papel, 
ultimamente ele se dedica a telas e em relação as tintas, as usuais são 

a base de água como aquarela, acrílica, guache e nanquim. A tinta a 
óleo não é muito usada, no entanto foram produzidos em torno 

de 150 trabalhos do gênero. 
Há 43 anos instalado no ateliê “Espaço de Van Gogh”, na 
Rua dos Coqueiros, sua obra usa cores primárias e reflete o 
cotidiano, cenas suburbanas como a mulher que lava roupa, 

os trabalhadores conversando no bar, crianças brincando com 
pipa e bola de gude, imagens de bar e boemia, mulheres e algo 

diferente: dentro dos quadros, há imagens de obras autorais. 
 Quanto aos diversos trabalhos e exposições, foram, 

por exemplo, cinco em cartões telefônicos da Sercomtel 
entre 2001 e 2007 (onde destacou o negro, a Escola de 

Samba Zumbi dos Palmares e a região do Cinco 
Conjuntos) e duas capas de listas telefônicas. 
Ele calcula que nestes de 43 anos foram 
uns 10 mil quadros, muitos em tamanho 

20cmx30cm, duplo sulfite (50cmx70cm) 
e 70cmx100cm, sendo umas 3 mil 

unidades deste. “Muitos dei ou troquei 
por cerveja e porção nos bares afora 

de Londrina”, recorda. 
 Mas não é possível falar 

do Agenor Evangelista sem 
abordar o Movimento 
Negro, pois ele explora a 
arte como ferramenta social. 

“Na década de 70 fiz muitos trabalhos para as Escola de 
Samba em Londrina. E de 1982 a 1987 cursei Arquitetura e 
Urbanismo na UEL. Assim, no início dos anos 80 comecei 
a militar no movimento negro e aderi ao Grucon (Grupo 
de União e Consciência Negra). Pesquisávamos a história 
e pensamento de ativistas como Martin Luther King, 
Malcom X, Ângela Davis e outros. Tínhamos informações 
sobre grupos, como a organização revolucionária norte 
americana dos Panteras Negras. Os militantes liam, 
discutiam e articulavam ações para chamar a atenção 
da sociedade acerca da desigualdade racial. As reuniões 
eram em locais como o Zumbi Bar, que concentrava a 
efervescência de vários movimentos sociais na época. 
Havia o pensamento comum de que não adiantava a luta 
ficar somente entre os negros da periferia. A meta era ter 
mais ações e voz ativa, representantes negros na política e 
cultura. Mas não apenas os negros de pele, mas também 
pessoas engajadas”, cita. 
 A Mostra de Artes Afro Brasileira Palmares 
Londrina, que ocorre na Semana da Consciência Negra, 
teve a semente plantada em 1985, quando o artista ajudou 
a fundar o Instituto do Movimento de Estudos da Cultura 
Afro Brasileira (IMECAB). Em 1986 foi convidado por 
Idalto José de Almeida, integrante do Grupo de Consciência 
Negra para fundar a mostra, uma das mais tradicionais de 
Londrina. No entanto, ela deveria agregar todas as etnias, 
religiões, partidos políticos, classes sociais e artísticas. “A 
mostra nunca teve discriminação e sempre foi aberta, 
valorizando o talento, acima de tudo. Ela surgiu com o 
tema ‘O negro’ e permitia a inscrição de escultura, pintura, 
óleo, gravura e acrílica sobre tela. Reuniram-se 52 trabalhos 
e foram premiados os artistas Massayuki Seko, João 
Werner e José Maria Frutuoso. Cláudio Cambé, Fiolanda 
Pereira e Wania Tibery tiveram menções honrosas. No 
júri, nomes como Paulo Menten, Dolores Branco, Isaac 
Camargo, Henrique Aragão e José Paulo Yokoyoma. 
A primeira edição promoveu a Missa dos Quilombos 
na Catedral Metropolitana, debates sobre a influência 
africana na música brasileira e coral com a participação 
do maestro Othônio Benvenuto da UEL, Feira do Livro e 
Mural da Consciência Negra no Calçadão. Houve desfile 
na Avenida Paraná com integrantes das escolas de samba 
do Jardim do Sol, Quilombo dos Palmares, Acadêmicos 
do Samba e Chão de Estrelas, além das academias de 

capoeira Flor do Mar, Conceição da Praia e terreiros de 
candomblé e umbanda. Até a 7ª edição a temática era afro 
brasileira e depois passou a ser livre, mostrando o rico e 
amplo universo do negro, além de questionar os direitos, 
igualdade racial, liberdade política e cultural. Em 2020 a 
mostra celebra a 35ª edição e é a única local com enfoque 
no movimento negro, além de abrir espaço a novos artistas 
e para autores conceituados do Brasil e de países como 
Japão, Cuba, Portugal, Finlândia, Rússia, Angola, Senegal, 
Uruguai, Alemanha e demais localidades”, declara.
 Com trabalhos comercializados na Franca, Japão, 
Suíça, Estados Unidos, Argélia, Uruguai e em Portugal, 
no Museu de Guimarães, cidade coirmã de Londrina, 
há na Folha de Londrina um trabalho de 1987, quando 
ao expor no Londrina Country Club, João Milanez e 
Valmor Macarini, administradores do jornal na época, 
encomendaram um painel, com mais de dois metros, 
representando a imprensa de Gutemberg até meados dos 
anos 90. 
 Além das artes plásticas, ele ilustrou a capa do 
livro “Meninos de Kichute”, de Márcio Américo, que 
depois virou filme; o cordel “Recordando Zumbi”, de Luís 
Melo, em 1991; o gibi “Look e Lookt” (numa parceria com 
Benê Olivier e Jajá Belluco, autor do enredo), relatando 
a estória de cachorro que vivia nos bares e frequentava 
as repúblicas universitárias de Londrina; em 1991 o gibi 
“Salada e Mostarda”, uma estória infanto-juvenil com 15 
personagens, sobre um super-herói que usava bexigas 
para voar. Em meio a esse turbilhão de trabalhos, em 
dezembro de 2005 ele foi uma das onze estrelas da noite 
de lançamento, na Daslu, em São Paulo, do catálogo da 
Mitsubishi, que mostrou expressões de artes em algumas 
das cidades que passou o Rally Mitsubishi Motorsports. 
 Influenciado pelo impressionismo francês, por Di 
Cavalcanti e Cândido Portinari, que pintavam as mulatas 
e a boemia, Agenor Evangelista pode ser considerado 
um memorialista paranaense por mostrar a periferia e as 
pessoas que vivem aqui. Ele retrata casas, favelas e vilas 
com uma visão alegre e perspectiva otimista de melhorar, 
além de ser o retrato do meio onde nasceu e vive. “É 
fundamental a preservação da memória, contribuirmos 
na diversidade cultural e formação da identidade cultural 
do Paraná. O artista é uma ferramenta de transformação 
que forma e informa a sociedade”. 

e suas contribuições na diversidade 
cultural e formação da identidade cultural 
paranaense 

Agenor Evangelista 
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JAJÁ BELLUCO
e o valor na natureza nas artes plásticas
 O ateliê do artista plástico Jajá Belluco é repleto de quadros e obras de artes, representando seu trabalho e trajetória. 
Autor de uma obra extensa, é pioneiro da Mostra de Artes Afro Brasileira Palmares Londrina. Graças a ele, ela chegou aos 
dias atuais, pois Jajá Belluco participa desde a 1ª edição, onde atuou na coordenação por muitos anos, junto com Agenor 
Evangelista. Além da pintura de telas, ele desenha, costura, faz cenários para peças teatrais, esculturas e ganhou prêmios 
devido a confecção de carros alegóricos para a Escola de Samba Zumbi dos Palmares. Especialista no trabalho com fibra de 
coqueiro, o artista pinta em cima de colagens deste material, usando tons terrosos e vibrantes ligados a natureza.
Aos 60 anos, Jair Monteiro nasceu em Santa Zélia, em 22 de novembro de 1959. Nos anos 80 viveu dois anos garimpo, onde 
ganhou e gastou facilmente o dinheiro do ouro.  
 Considerado um intelectual orgânico e autodidata, Jajá vive numa residência construída de madeira da peroba 

rosa, no Jardim Interlagos. O artista plástico chegou ao imóvel com seis meses de idade. 
A casa, uma das primeiras do bairro, era sede de uma fazenda e ali viveu várias gerações 
da Família Belluco. O imóvel representa o pioneirismo londrinense e é envolta de árvores 
e plantas, vive a sombra de uma jabuticabeira e expressa a arte de Jajá Belluco, intimista 
com a natureza do abstrato ao figurativo.  
 Nas paredes da casa existem várias obras, imagens autorais e de outros artistas, que 
ultrapassam o número de cem. Agenor Evangelista, Dolores Branco, Ariel Freire, Benê 
Olivier, Branquinho de Maputo e do dentista Jorge Nakamura fazem parte da coleção. 
Um fato curioso é que ele achou na rua e no lixo quadros de grande valor comercial e 
por não saber os motivos, foram descartados. Ainda há nas paredes diplomas e prêmios, 

como a menção honrosa em 2015, referente ao Prêmio Zumbi dos Palmares.  
 Seu estilo voltado meio ambiente (tamanha a veracidade que por coincidência, 

horas antes da entrevista, passei na rua e o vi plantando uma figueira numa 
praça) se expressa no trabalho com fibra de cocô ou na série de oito 
quadros “Barcocia” ou “barco-melância”, onde nas paisagens do mar, 
aparece uma espécie de barco-lua em forma de melancia. “O Benê Olivier 

(in memoriam) tinha esse barco nas obras e, dei continuidade”, relata. 
 Além das artes plásticas, ele fez o enredo da revista “Look e Looki”, uma 
aventura de um cão real que os seguia (Jajá Belluco, Agenor Evangelista e 

Benê Olivier) nos bares e repúblicas universitárias de Londrina. Outro fato é 
que o artista plástico guarda fotos, documentos antigos, matérias de jornais, 
prêmios e um croqui de alegorias que foram em cima de carros das escolas de 
samba de Londrina, feitos por Benê Olivier em meados de 1990. 

 Quanto aos trabalhos nas artes plásticas, tudo começou na Feira 
Hippie de Brasília. Ao retornar a Londrina foi trabalhar numa empresa, 

mas se envolveu na feira hippie e ajudou a montar o atelier 
coletivo Barracão de Artes e Ofícios de Londrina, na 

rua Belo Horizonte, junto a Cláudio Funari, Benê 
Olivier, Dedé Maria e Agenor Evangelista. “O 

barracão era uma espécie de cortiço com 
vários artistas. Nesta época criei trabalhos 

com fibra de coqueiro, em meados 
de 1982. Havia em minha casa um 

coqueiro e juntava as fibras para 

fazer xaxim. Mas, surgiu a ideia da colagem e marchetaria, 
dando resultados fabulosos. Fiz três trabalhos e disseram 
que poderiam ser expostos em Salões de Artes. Assim, o 
Agenor Evangelista mandou a inscrição para o Salão dos 
Inéditos em Curitiba e obtive o nono lugar, em meio a mais 
de 600 trabalhos”, recorda. Quanto a inserção na Mostra 
Afro Brasileira Palmares Londrina, ele foi convidado pelo 
Agenor para conhecer e expor na Casa de Chá Alfazema, 
onde a partir daí se envolveu com a mostra. Seu primeiro 
trabalho foi uma pesquisa sobre a tribo africana El Molo. 
“No passado o líder tribal permitia que se comesse apenas 
mandioca e peixe. Devido à falta de vitaminas e nutrientes a 
tribo passou de dois mil para 250 membros. Para evitar seu 
fim, começaram a caçar e comer antílopes. Isso me inspirou 
a fazer uma obra. Após isso trabalhei a temática da natureza 
e devido a inserção na mostra descobri o candomblé, 
umbanda, Pai e Mãe de Santo e os terreiros. Fiz pesquisas 
sobre Xangô e Oxalá. Quanto ao Agenor, ele é meu amigo 
de infância e são mais de 35 anos com essa loucura que é 
a Mostra Afro Brasileira. Foram altos e baixos. Mas a arte 
é como a vida, pois no caminho há vários empecilhos. No 
entanto, você não desistirá da vida. Assim funciona com a 
arte”, diz. 
 Em meio as contribuições na mostra, Jajá recorda a 
feira hippie londrinense na Praça da Bandeira, em meados 
dos anos 80 e 90. Ele vendia cintos, mas ali se vendia muita 
coisa, como pulseiras, quadros, camisetas e lembranças da 
cidade. No entanto não havia o sonho de fazer algo maior. 
O Barracão de Artes e Ofícios era algo maior onde ele e 
demais artistas puderam crescer. Jajá não fazia apenas artes 
plásticas, mas costura, até hoje. “Minha família tem uma 
linhagem de costureiras, desde a minha avó. Sempre ajudei 
nos trabalhos e nunca tive dificuldade ou preconceito com 
máquina de costura. Em casa são três, onde fabrico bolsas, 
máscara, lona de caminhão, boinas, chapéus e demais 
trabalhos. Infelizmente o artesão e o artista plástico não 
constam como profissão no Brasil e não são protegidos 
pelas leis trabalhistas, diferente de outros países, como o 
Uruguai”, cita. 
 Diversos trabalhos ligados a Mostra Afro Brasileira 
Palmares saíram do seu ateliê, como a escultura de ferro 
encapada com roupagem tribal africana, de 4 metros e meio 
de altura, feita numa parceria com Agenor Evangelista, 
Edson Massuci, Edith Rizzo, Dedé Maria e Eduardo Tadeu. 
Era um portal onde os visitantes da mostra passavam por 
baixo. “A escultura causou impacto e serviu para dizer que 
estávamos aqui e lembrar que Londrina tem bons artistas 
locais, mas sem um veículo onde expor devido receio da 
não aceitação. Por dois anos vivi em Guaratuba e pedi aos 
órgãos públicos um local de trabalho. Durante o período 

as pessoas da Administração local visitaram o ateliê e 
cadastraram seu trabalho. Em Londrina não existe muito 
incentivo ou mesmo alguém da Secretaria de Cultura foi 
visitar meu ateliê. É algo a se pensar, pois há muitos artistas 
escondidos em casa com receio de expor trabalhos. Deve 
haver mais reconhecimento e a mostra faz esse papel”, 
lamenta. Tamanho é seu esforço, que houve situações de 
fazer a mostra com 800 reais, num barracão sem água e 
energia. Mesmo assim ela aconteceu. “A mostra é engajada, 
tem o discurso e a temática negra, preconceito e a inserção 
do negro da sociedade. Isso é consciência crítica”, diz Jajá, 
que se considera engajado, mas afastado da mostra. Mesmo 
assim, constantemente fala com Vagner Nogueira e Agenor 
Evangelista, organizadores do evento. 
 Jajá Belluco observa que a mostra, através da 
temática afro, traz debates, música, artes variadas, culinária, 
além de fortalecer e criar a identidade cultural do negro em 
Londrina e no Paraná. Neste processo, segundo o mesmo, 
escolas e professores tem o papel fundamental de mostrar 
aos estudantes que a cultura transforma e faz pensar. 
“Minha geração fez sua parte e cabe a juventude atual dar 
continuidade. Aos 60 anos tenho muito a aprender em 
relação a vida e coisas como as novas tecnologias. E mesmo 
sem o conhecimento acadêmico ou ter frequentado a 
universidade, detenho o conhecimento popular. Quando 
afirmo isso, quero dizer que assim também é a Mostra 
Afro Brasileira Palmares Londrina: acessível ao povo e 
artista. Ela não reproduz costumes da elite. Ao afirmar 
isso, não promovo a luta de classes, mas exalto o negro, um 
sujeito do povo. O reconhecimento da mostra vem disso. 
Quando um artista renomado, como Valdomiro de Deus 
e Edith Rizzo, colocam em seus currículos a Mostra Afro 
Brasileira Palmares, ela torna-se importante e relevante ao 
demonstrar a luta histórica e cotidiana do negro, costumes, 
vestuário, música e culinária desse povo. Esse é o diferencial 
da mostra. Mesmo não tendo o conhecimento acadêmico, 
muitos participantes conhecem e reproduzem artistas 
clássicos, seja nas artes plásticas ou música”, manifesta. Uma 
situação que reflete a inserção popular foi a do catador de 
papel, morador do Jardim Monte Cristo, em Londrina. 
Ao ser convidado para o evento, ele procurou o Jajá com 
uma máquina fotográfica e pediu ideias. Ambos foram 
ao Monte Cristo e fotografaram carrinhos de catadores 
de papel parados nas portas das casas. O trabalho, em sua 
simplicidade, foi apresentado e recebeu elogios por abordar 
imagens reais, parte da realidade do povo, além de fazer a 
mostra ser ainda mais tradicional em Londrina, como o 
Festival de Música, FILO e Festival de Dança, no entanto, 
sendo engajada e com a temática do movimento negro. 
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 A 1ª Mostra Afro Brasileira Palmares começou 
em 1986,  na Sede do Clube de Engenharia e Arquitetura 
de Londrina, na Rua Espirito Santo, onde o presidente 
era Hely Bretas. Agenor Evangelista era estudante de 
Arquitetura na UEL e ela foi uma realização do Grupo de 
União e Consciência Negra de Londrina. A mostra, com o 
tema “O negro”, permitia a inscrição de escultura, pintura, 
óleo, gravura e acrílica sobre tela. Ela reuniu 52 trabalhos 
e premiou os artistas Massayuki Seko, João Werner e José 
Maria Frutuoso. Cláudio Cambé, Fiolanda Pereira e Wania 
Tibery tiveram menções honrosas e no júri, nomes como 
Paulo Menten, Dolores Branco, Isaac Camargo, Henrique 
Aragão e José Paulo Yokoyoma. A Mostra Afro Brasileira 
Palmares nasceu na Semana Zumbi dos Palmares, que 
festejava a Semana da Consciência Negra e promoveu a 
Missa dos Quilombos na Catedral Metropolitana, debates 
sobre a influência africana na música brasileira e também 
a participação do coral da UEL com o maestro Antônio 
Benvenuto, Feira do Livro e Mural da Consciência 
Negra no Calçadão. Houve desfile, na Avenida Paraná, 
com integrantes das escolas de samba do Jardim do Sol, 
Quilombo dos Palmares, Acadêmicos do Samba e Chão 
de Estrelas, além das academias de capoeira Flor do Mar, 
Conceição da Praia e terreiros de candomblé e umbanda. 

 A 2ª edição da mostra foi em 1987 e não havia um 
catálogo para apresentar as obras e os artistas. Ela foi no 
Departamento de Artes de Londrina, atual Secretaria de 
Cultura. Cada artista podia inscrever três trabalhos com 
a temática negra e cultura afro brasileira. Foram inscritos 
180 trabalhos e o prêmio “Bico de Pena” foi para a artista 
abstrata Yoshiya Nakagawara, que ganhou uma exposição 
individual em Curitiba. Também foram premiados os 
trabalhos de Jussara Pirello (cedido pela empresa de ônibus 
Transportes Grande Londrina), José Maria Frutuoso 
(pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura) e 
Daniel Steidle (premiado pelo GRUCON). Esse último, 
um alemão de Munique que vive em Rolândia. Paralelo 
a mostra, o GRUCON, junto com a Escola de Samba 
Quilombo dos Palmares e o sambista Joaquim Braga, 
trouxe a Londrina o cantor Martinho da Vila. O espetáculo 
intitulado “Africanidade” comemorava 20 anos de carreira 
do artista, era o lançamento do disco “Coração malandro” 
e tinha duração de 1h45, mas durou três horas. Em meio 
a isso, algo inusitado aconteceu: a Quilombo dos Palmares 
não tinha dinheiro para pagar o show e tiveram que 
emprestar de um empresário. Os membros da Quilombo 
ficaram com a dívida por mais de um ano. Outra situação: 
Martinho da Vila retornou, mas a banda ficou na casa 
da Dona Vilma tocando pagode durante três dias. Neste 
mesmo ano, o professor Eduardo Judas Barros usando a 
estrutura da UEL trouxe o Balé Nacional do Senegal.

Mostra Mostra01 02
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 A 3ª mostra comemora os 100 anos da Abolição 
da Escravidão no Brasil. Ela foi em 1988 e da início aos 
catálogos. A 1ª e 2ª edição não tiveram catálogo e Agenor 
Evangelista foi a Secretaria de Cultura do Paraná em 
Curitiba e acertou junto ao ex-Governador Álvaro Dias 
a impressão do catálogo, desde que o conteúdo da 1ª e 2ª 
mostra fossem incluídos. O Secretário de Cultura do Paraná 
era René Ariel Dotti e em Londrina, quem administrava 
o Departamento de Cultura era Manoel Barros. Nesta 
edição foi realizada no Museu Histórico o 2º Concurso 
de dança Black Funk, que teve a participação do grupo 
Star Funk. No SESC da Fernando de Noronha ocorreu o 
seminário “Raizes Negras” com diversos palestrantes. Na 
boate Kalahari o “Concurso Garota Negra” reuniu muitas 
pessoas numa grande festa que concedeu a Rosemeire 
Siqueira o título, além dela representar o Paraná num 
concurso nacional de beleza, organizado por Gilberto Gil.  

 A 4ª Mostra Afro Brasileira tinha como slogan 
“Transformar o sonho de liberdade do passado em 
realidade do presente”. A edição teve a participação de 
72 obras de 37 artistas de seis Estados e quem ganhou a 
mostra foi a “Força de uma Raça”, de Suely de Portez. 
Além do dinheiro (mil cruzados novos) ela conheceu a 
Serra da Barriga, terra do Quilombo dos Palmares, em 
Alagoas. Tanto a viagem como o dinheiro foram cedidos 
pela empresa Rosa e Luanda, de Cláudio Rosa. “Vi no 
programa de televisão ‘O céu é o limite’, de J. Silvestre, uma 
pessoa responder perguntas sobre a África e ganhar alguns 
prêmios da empresa Rosa e Luanda. Fiz o contato e eles 
patrocinaram a mostra, jurados e prêmios”, relata Agenor 
Evangelista. Também foi premiada a escultura de Luís 
Carlos Graciano, que além do prêmio de dois mil cruzados 
novos, teve suas obras expostas no hall da Secretaria de 
Cultura do Paraná, em Curitiba. Quanto a gravura, a 
vencedora foi a londrinense Wanda Ballarotti.

Mostra Mostra03 04
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 A 5ª mostra reuniu 25 artistas de Londrina e 
região, além de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, 
Cuba e União Soviética. Foram 58 trabalhos com a 
temática “A cultura negra e sua influência na cultura 
brasileira”, sendo que esta edição não teve caráter 
competitivo. Neste ano também teve o concurso 
“Garota Negra 90”, cuja vencedora foi Sara Núbia de 18 
anos de idade.

 A 6ª edição da Mostra de Arte Zumbi dos 
Palmares, em 1991, reuniu 80 obras de 31 artistas. Houve 
uma apresentação de capoeira da Academia Conceição da 
Praia e também do cantor Sidney da Silva e dos dançarinos 
Lázaro Modesto e Cristiane de Freitas. Neste ano, através 
de voto, os visitantes escolheram os melhores trabalhos. 
Paralelo à Mostra, aconteceu o 1º Mural de Poesia Zumbi 
dos Palmares, no Espaço Cultural Casa de Chá Alfazema. 
No entanto, nesa edição houve uma polêmica, externada 
em jornais pela artista plástica Dolores Branco, revelando 
sua revolta contra artistas que boicotaram a mostra. “Salão 
Zumbi é boicotado por artistas das elites: A 6ª Mostra 
Zumbi dos Palmares está acontecendo no Departamento 
de Cultura de Londrina, após caminhar vencendo 
grandes obstáculos, em alguns momentos quase caindo, 
mas voltando a sua verticalidade cada vez mais segura, 
tornando-se uma realidade, graças a persistência do artista 
plástico Agenor Evangelista. Com o mínimo que lhe 
oferecem, o espaço cedido pelo Departamento de Cultura 
e os convites que, como todos, geralmente recebemos um 
dia ou dois após a inauguração, o inquieto e insistente 
artista de Londrina sai a luta em busca de prêmios, catálogo 
e etc. Mas em toda essa batalha, o mais impiedoso a vencer 
é o preconceito. Fazer o Zumbi dos Palmares? Por quê? 
A irreverência tradicional do incômodo mulato Agenor 
Evangelista dá arrepios nos empresários, jornalistas, 
burocratas, gastando as cadeiras nas salas de espera, 
pedindo, mostrando a importância do ‘seu’ salão que é 
boicotado pelos artistas das elites (...) A Mostra Zumbi 
dos Palmares concebida em Londrina é marginalizada 
pela falsa cultura e posturas inautênticas. Vamos assumir 
a negritude autêntica e importante da cultura brasileira. 
Agenor Evangelista encara o nosso mais íntimo anseio de 
liberdade que, por escamoteamentos e covardias somos 
incapazes de assumir e de reconhecer na sua simplicidade, 
na sua mulatisse assumida. Artistas de Londrina, ergamos 
juntos a importância do Zumbi dos Palmares”, escreveu 
Dolores Branco para o Jornal de Londrina em novembro 
de 1991. 
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 A 7ª mostra foi de suma importância ao ser o ano 
em que a Semana da Consciência Negra passa a fazer parte 
do calendário de comemorações oficiais de Londrina. 
Outra novidade é que ela foi itinerante em Londrina, 
Cambé e Ibiporã. Foram 81 inscritos com 175 trabalhos. 
O desenho Cucumbi-Variação,  de Cibele Christina 
Judt, de Curitiba foi o vencedor na categoria. Anderson 
Fernandes, com a pintura Ritual Arcaico e Narciso Filho, 
com a escultura Impulso, também foram premiados. 
Outra atração da mostra foi o guerreiro africano Solly, com 
aproximadamente cinco metros de altura e 120 quilos. 
De autoria dos artistas plásticos Jajá Belluco, Dedé Maria, 
Eduardo Tadeu, Edson Massuci, Valdir Monteiro e Agenor 
Evangelista, na sua confecção foram usadas sucata de ferro, 
telas, sacos de estopa e papel jornal. 

 A 8ª edição foi em Londrina, Curitiba e Maringá. 
Uma das pessoas que ajudou a confeccionar três mil 
catálogos em preto e branco foi Neco Garcia, da Viação 
Garcia. Foram inscritas 200 obras de 72 artistas, onde o 
prêmio de mil dólares foi para Charles Narloch (Joinville), 
pelo conjunto da obra e Neimar Proença de Oliveira 
(Cambé), que ganhou 300 dólares na época ao apresentar 
a xilogravura “Da nossa fome”.  
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 Na 9ª edição da Afro Brasileira Palmares surge o 
primeiro catálogo colorido e feito com a ajuda do prefeito 
Luís Eduardo Cheida. Londrina comemorava 60 anos e 
o catálogo, com 60 páginas, tinha a foto dos expositores. 
“Quando vereador, o Cheida se comprometeu caso 
se elegesse a prefeito, a fazer o catálogo com foto e um 
pequeno currículo do artista. A promessa foi cumprida 
e os catálogos foram impressos na Gráfica La Salle, do 
Colégio Canadá”, recorda Agenor Evangelista. Era 1994 e 
se comemorava 106 anos da Abolição da Escravatura no 
Brasil. Ao todo 24 artistas expuseram 106 trabalhos, onde 
a artista plástica Galina, de São Paulo, obteve a medalha 
de ouro com a aquarela “Amigas”. Na abertura da mostra 
houve o relançamento do cordel “Recordando Zumbi”, do 
escritor e poeta londrinense Luiz de Melo e com ilustrações 
de Agenor Evangelista. 

 A 10ª mostra foi em Comemoração aos 300 
anos da Morte de Zumbi dos Palmares, com a temática 
a “Importância da Mulher nos Quilombos”, além de 
contar com a exposição de artistas premiados nas mostras 
anteriores como forma de os homenagear por terem 
acredito no potencial do evento.  
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 A 11ª edição da Mostra Afro Brasileira Palmares 
teve sua extensão em Araucária, no Museu Tingui-Cuera 
e contou com apoio da Folha de Londrina, através do 
saudoso João Milanez. 

 O catálogo da 12ª edição da Mostra Zumbi dos 
Palmares, realizada em 1997, foi confeccionado por Jajá 
Belucco em papel machê e fibra de coco. A imagem da capa 
é a “Máscara da Alegria”, uma representação tribal africana. 
Apesar de ser temática, os curadores deram aos 13 artistas 
participantes a livre concepção para criar as obras. O 
evento, realizado na Sala José Antônio Teodoro (Secretaria 
de Cultura), homenageou empresas patrocinadoras e 
personalidades com o Troféu Zumbi, além de ressaltar a 
forma de pensar e discutir a influência afro brasileira. 
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 A capa da 13ª edição tem autoria de Fernando 
Martinez, na época Diretor de Assuntos Culturais da 
Secretaria de Cultura de Londrina e também designer 
gráfico. Foi em 1998 que se compunha a primeira diretoria 
da mostra. Realizada na Sala José Antônio Teodoro 
(Secretaria de Cultura) foram organizadas 28 obras de 10 
artistas plásticos. Além das artes plásticas foi contemplada a 
música, com a cantora Neuza Pinheiro e Vagner Nogueira, 
que fizeram a apresentação do “ritual africano Jeje”. Na 
oportunidade foi realizado um dueto de citar, executado 
por José Alves Penha, (o popular Gege) e vaso de cerâmica, 
com Vagner Nogueira, instrumentos  milenares afro 
hindus, além de Lia Cordoni, filha da Neuza Pinheiro, 
lançar sua carreira na Mostra Afro Brasileira. 

 A 14ª edição, em 1999, remonta na capa do 
catálogo imagens de mostras anteriores, como o trabalho 
de João Werner (o rosto de Zumbi dos Palmares), a 
imagem do guerreiro africano com sete metros de altura 
e outros recortes. Devido ao patrocínio foi possível 
confeccionar um catálogo de maior qualidade, além de 
trazer artistas como Waldomiro de Deus, Edson Massuci, 
Frutuoso, Lourdes de Deus, Nerival Rodrigues, Savério e 
demais artistas. A mostra reuniu 30 nomes e mais de 100 
trabalhos como pinturas, esculturas, desenhos, fotografias 
e outras instalações. O destaque foi o baiano Waldomiro 
de Deus, que expôs 20 trabalhos com a técnica primitivista, 
caracterizada por cores vivas e temáticas populares como 
o lirismo do campo a agressividade das grandes cidades. 
Paralela à mostra houve a 3ª Semana Zumbi dos Palmares, 
organizado pelo CAIC Dolly Jess Torresin, onde se 
divulgou e valorizou a arte e a cultura afro brasileira e 
levou-se a comunidade londrinense a reflexão sobre a 
presença marcante da cultura negra em nosso dia a dia.  
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 A 15ª edição da Mostra Afro Brasileira Palmares 
tem um grande significado para Londrina: 20 obras 
publicadas no catálogo foram reproduzidas nos cartões 
telefônicos da SERCOMTEL, algo de extrema relevância 
para a história do município e inédito, pois nunca havia sido 
feita tal experiência em relação a mostras de artes. Quanto 
a capa do catálogo, a imagem foi obtida junto ao Núcleo 
de Estudos Afro Asiáticos da Universidade Estadual de 
Londrina, coordenado na época pelo saudoso professor 
Doutor Eduardo Judas Barros. A imagem consiste na 
montagem com instrumentos e ferramentas africanas. 
Outro diferencial do catálogo é que ao folhear as páginas, 
abre-se outras duas páginas internas, possibilitando a 
apreciação de um maior número de obras. 

 A 16ª edição, através de Nerival Rodrigues, 
conseguiu apoio da Bienal de São Paulo e, paralela 
em Londrina, foi realizada a 1ª Mostra Afro Brasileira 
Palmares em Mogi das Cruzes, constituindo-se uma das 
mais expressivas mostras étnicas do Estado vizinho. “Esta 
forma de comemorar a data cívica de Zumbi, através de 
manifestações culturais, é um autêntico grito de liberdade 
e de paz a ecoar neste início de século XXI, o qual chega 
até nós, vindo das brumas do tempo da distante Palmares”, 
citou na época o professor Jurandyr Ferraz de Campos, 
um dos organizadores da mostra em São Paulo. Por 
aqui, o então Secretário de Cultura Bernardo Pellegrinni, 
disse: “Hoje, em Londrina, os artistas que persistem nos 
caminhos da arte negra o fazem porque persistem na busca 
daquilo que, em arte, é o que mais interessa: a pesquisa, a 
realização e a expressão da linguagem. A Mostra Palmares 
investe na possibilidade e exercício da arte como forma 
de conhecimento e agente de transformação, navegando 
o mesmo universo de referências. Hoje as leituras 
explodiram em multiplicidade: a questão do negro ficou 
mais complexa. Por isso mesmo mais contemporânea, 
mais cativante, mais renovada e renovadora”. 
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 Na 17ª edição, a mudança foi presente mais uma 
vez: as imagens das obras são cartões postais colocados 
numa pequena caixa retangular, posteriormente 
distribuídas aos visitantes. A ideia, vinda do escritor e 
designer Herman Schmitz, tem como autor do desenho 
nas caixas o renomado artista plástico uruguaio Ariel 
Freire e os desenhos são símbolos africanos. Foram 
confeccionados 300 kits de cerâmica, posteriormente 
distribuídos aos visitantes como uma lembrança, onde 
também era servido o tradicional caldinho de feijão, 
uma das identidades culinárias do evento. Paralela 
a 17ª mostra foi realizada a 6ª Semana Zumbi dos 
Palmares, como o tema “O negro no 3º milênio”, com 
atividades como a inauguração da Estátua de Zumbi 
dos Palmares, distribuição do livros didáticos relatando 
a história de Zumbi dos Palmares, inauguração da 1ª 
Farmácia Comunitária de Londrina e debate sobre 
Política de Ações Afirmativas para Afro Descendentes. 

 A 18ª edição em 2003 não teve catálogo, no 
entanto foi confeccionado um cartaz para divulgar o 
evento. Ele foi relevante e mostrou a representatividade 
do Movimento Negro Londrinense. E, nesta edição teve 
uma grande polêmica: o Movimento Negro e algumas 
escolas de samba fizeram um abaixo assinado para 
mudar logradouros com nomes de bandeirantes, como a 
Raposo Tavares. A troca seria para Zumbi dos Palmares. 
Na oportunidade, o Conselho Municipal dos Direitos do 
Negro escolheu o artista plástico Eduardo Tadeu para criar 
uma estátua de Zumbi. A obra, com 1,80m e em concreto 
armado, ficou um bom tempo no pátio do Museu de Artes 
de Londrina enquanto não se resolvia o empasse do Poder 
Público quanto aonde ela seria instalada. A princípio ficaria 
na Praça do Aleijadinho, na Vila Ipiranga. No entanto, o 
Conselho recusou e reivindicou um lugar mais visível e 
condizente com a história: a rotatória do Moringão. Devido 
ao impasse e o não reconhecimento da importância de 
Zumbi, a obra foi levada a casa de candomblé da saudosa 
Vilma dos Santos. 
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 A 19ª edição teve a criação de um folder, mas o 
catálogo, por falta de verba, não foi impresso. Realizada 
na Casa da Capoeira Expressiva de Londrina ela contou 
com dois artistas plásticos: Flávia Zeferino e Bhall Marcos. 
Mesmo com apenas esses dois artistas, a música foi 
representada pelo hip hop, a banda Família Dechavos e 
pelos sambistas Joaquim Braga e Nilson Domingues. A 
roda de capoeira expressiva também foi exposta através de 
Anande das Areias. 

Banda Dechavos

 Em 2005, na 20ª edição retornaram os 
patrocínios e foi confeccionado um catálogo de maior 
qualidade. A Semana Zumbi dos Palmares apresentava 
a história de luta do Movimento Negro Londrinense e 
daqueles que acreditam numa sociedade democrática 
e justa, na qual todos os cidadãos tenham seus direitos 
preservados. Era Londrina mais uma vez se unindo 
para lutar contra o racismo. Um enfrentamento 
que pediu a união de todos para mudar valores 
arraigados no senso comum da sociedade brasileira 
que desvaloriza e inferioriza mais da metade de sua 
população: os negros. Foram diversas as atividades, 
como a palestra “Martin Luther King Jr. & Ray Charles: 
Trajetórias Paralelas no Período Segregacionista no 
sul dos Estados Unidos”, conferida por professor 
Joaquim Braga e também a oficina “Ilê Ageum Dudu 
de Culinária Africana”, feita pela saudosa Vilma dos 
Santos. Em meio a esse turbilhão de eventos, em 
dezembro de 2005 o artista plástico Agenor Evangelista 
foi uma das onze estrelas da noite de lançamento, na 
Daslu, em São Paulo, do catálogo da Mitsubishi, que 
mostrou expressões de artes em algumas das cidades 
que passou o Rally Mitsubishi Motorsports. 
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 A 21ª edição foi no Museu de Artes e considerado 
de emancipação devido à idade alcançada. As atividades 
tiveram início em fevereiro com o seminário “Intolerância 
e Diálogo: Religião e Cidadania”, no Crystal Palace Hotel. 
Na mostra houve a representação e confecção em tamanho 
real de uma moradia da favela. 

 Em 2007 a 22ª mostra foi marcada pela 1ª 
Conferência Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial, no Auditório da Super Creche. Os eixos 
temáticos foram: O combate ao preconceito e à 
discriminação com respeito às diferenças; O papel da 
religiosidade na preservação das culturas e; O papel 
do Poder Público e Sociedade Civil na construção de 
políticas públicas de combate ao racismo, preconceito e 
discriminação. Quanto a mostra de artes o destaque foi 
a conexão Brasil-África, com a participação dos artistas 
Érika Mendes, Filipe Branquinho, Tiago Esmael e Vino 
Mussagy, que fizeram fotografias em Maputo, capital 
de Moçambique. Por questões financeiras não foi 
possível construir um catálogo e em seu lugar criou-se 
um folder cartaz. 
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 A 23ª mostra teve um folder cartaz ilustrado por 
16 obras de artes e com a programação do evento. Entre os 
expositores o grafiteiro Carão e nas apresentações musicais 
a banda Gafanhotos Blindados. 

 A 24ª mostra foi na Vila Aluá, um espaço único 
de arte e cultura afro brasileira localizado na Rua Araguaia. 
Esta edição teve a multipluralidade do Movimento Negro 
com a participação da fotógrafa Thatyana Mariah, Edson 
Massuci, Ricardo Moura, Kátia Borges, Frutuoso e Carlos 
Madureira, que também criou a capa, além do texto de 
Mário Fragoso. “A luta do movimento negro em Londrina 
é uma ação política, mas, as estratégias de resistência não 
devem ser exclusivas da militância afrodescendente”, cita 
o parágrafo inicial do jornalista. Nesta edição, mais de 
90 participantes e personagens estivem envolvidos na 
produção do catálogo, além de ser importante citar que a 
Vila Cultural Aluá foi a 1ª com temática afro em Londrina. 
Era um espaço próprio com a visão intelectual e a cara do 
movimento.

Banda Gafanhotos Blindados
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 Os 25 anos da mostra marcam as “Bodas de 
Prata” do movimento cultural de luta e resistência. 
Ela foi sediada no Festival Internacional de Teatro 
de Londrina (FILO), possibilitando mais abertura 
para shows musicais. A 25ª edição foi mais uma 
oportunidade de registrar nos catálogos a história 
do movimento, no aspecto das artes plásticas e da 
música. Paralelo a mostra, aconteceu o 3º Simpósio 
de História e Cultura Afro Brasileira, além de 
comemorar o 1º Feriado da Consciência Negra 
em Londrina, no dia 20 de Novembro, criado pelo 
então vereador, advogado e ativista do movimento 
negro, Tito Vale. 

Jurados do 1o Concurso de escolas 
públicas e privadas do concurso de cartões 

telefônicos da Sercomtel

 A 26ª edição da Mostra Afro Brasileira 
Palmares, em 2011, foi sediada na Vila Cultural Brasil, 
na Rua Uruguai. Foram 50 obras de 17 artistas nacionais 
e da artista Olga Kukchenko, uma russa radicada em 
Cabo Verde. Pela segunda vez as escolas participaram 
da mostra através do concurso “20 de novembro - Dia 
da Consciência Negra”. Estudantes do ensino médio da 
rede pública e privada revelaram seus talentos artísticos 
apresentando desenhos sobre a cultura afro. Apesar 
disso tudo, houve um contratempo: a gráfica da UEL 
prometeu doar os catálogos, mas devido o cronograma 
do vestibular não foi possível. Mesmo assim se 
comemorou o Ano Afro Descendente Internacional e 
a Arte Negra do Afrodescendente. Entre os expositores 
estavam Bhall Marcos e Jajá Belluco. Duas situações 
inusitadas aconteceram: visitaram a mostra a artista 
plástica Edith Rizzo e o Alexandre Kireff, que ainda não 
era prefeito de Londrina. Em relação a música, Joaquim 
Braga, Dona Vilma e Neuza Pinheiro cantaram, além 
do músico Vagner Nogueira tocar violão e o vaso de 
cerâmica. 
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 A 27ª edição em 2012 não teve catálogo, mas a 
mostra saiu em diversas reportagens de jornais. Um elenco 
com 21 artistas apresentou pinturas, desenhos, esculturas 
e fotografias numa instalação montada por Fabrício de 
Camargo (de Americana, São Paulo) na Vila Cultural 
Cemitério de Automóveis. Com uma programação repleta 
de shows, o objetivo foi valorizar a cultura afro e discutir 
a questão do racismo através da arte. Outra proposta foi 
promover o intercâmbio entre artistas novos e consagrados 
de Londrina. O artista plástico Agenor Evangelista 
foi homenageado na Câmara dos Vereadores com o 
prêmio Zumbi dos Palmares, pelos serviços prestados à 
comunidade negra londrinense. 

 A 28ª edição foi no Cemitério de Automóveis, com 
curadoria de Dani Chineider. Paralela à mostra ocorreu a 
18ª Semana Zumbi dos Palmares, que abordou diversos 
segmentos e foi realizada com a ajuda de Edmundo Novaes 
e da FENEL (Fórum das Entidades Negras de Londrina). 
A mostra teve obras de Agenor Evangelista, Cláudio 
da Costa, Cláudio Muller, Dani Chineider, Elisabete 
Ghisleni, Estela Triunfo, Janaina DN, José Mendes, Inácio 
Wilson e Peterson Dias. O jornalista Nelson Sato fez uma 
matéria para o jornal Folha de Londrina, com a temática 
sobre questionamentos contemporâneos e o prefácio 
do catálogo tem autoria do jornalista Mário Fragoso. 
Quanto ao catálogo, a designer Dani Chineider criou uma 
“roupagem” retangular, lembrando uma folha de jornal. 
A mostra recebeu um choque de contemporaneidade ao 
abrigar conceitos como pintura, foto digital e performance 
de dança, promovendo diálogos e reflexões do espectador 
sobre o corpo feminino. Houve apresentações musicais do 
grupo Vozes Barrocas, Joaquim Braga, Bernardo Pellegrini, 
bandas de rock e performances teatrais. Outra atração foi 
o desfile de roupas afro, promovido por Maiara Ramos e 
Júlio César na Biblioteca Pública. 
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 A 29ª edição da Mostra Afro Brasileira Palmares, 
em 2014, estampou as páginas do Jornal de Londrina em 
14 de novembro, destacando 38 trabalhos, como de José 
Frutuoso, Edson Massuci, Jajá Belluco, Faye (senegalês 
que usa tecidos africanos em suas obras), Marcelo Speçato, 
Diego Navarro, Carão e Agenor Evangelista. A mostra 
abrangeu pintura, escultura, desenho, grafite, fotografia e 
foi itinerante a outras regiões de Londrina. Ela foi sediada 
no espaço Cultural Vozes Barrocas, de 14 a 27 de novembro. 
De 30 de novembro a 15 dezembro foi no Centro Cultural 
da Zona Norte. O artista plástico Agenor Evangelista fez 
uma releitura da “Máscara da Alegria”, logomarca da 
mostra, onde colocou ao seu redor o símbolo de Oxóssi. 
Participaram da edição os músicos Jaime Santos e Joaquim 
Braga, além da visita de cinco escolas, que tiveram os 
alunos trazidos por ônibus. Outra novidade foi a “Música 
no Jardim” com Paganini, Eduardo Batistela e Valter 
Cáceres, além do Especial Whitney Huston e de música 
brasileira com a Banda Castro. Outra atividade foi a mesa 
com a professora Maria Nilza, da UEL, onde se abordou a 
questão do negro para estudantes do ensino médio. 

 A 30ª mostra, em 2015, teve um catálogo encorpado 
e reuniu vários artistas. Devido a importância do evento, os 
curadores acharam que pessoas influentes falassem sobre 
ele, como Berenice Jordão, Maria Nilza no NEAB (ambas 
da UEL), o prefeito Alexandre Kireff, a Secretária de 
Cultura Solange Cristina e Vagner Nogueira, do IMECAB. 
Jajá Belluco, um dos pioneiros da mostra, foi homenageado 
com um texto abordando o trabalho em fibra de coqueiro, 
que manifesta a consciência artística em suas obras numa 
relação homem/natureza/respeito ao meio ambiente. “As 
fibras do coqueiro são como veias que dão resistência ao 
corpo humano”, disse Jajá Belluco, ao fazer uma releitura 
da 12ª edição quando retomou a máscara de papel machê 
e fibra de coqueiro. Obtiveram honra ao mérito, além de 
Jajá Belluco, Otávio Scandelai (Imobiliária Veneza) e Luiz 
Carlos Hauly. Quanto aos artistas, estiveram presentes 
Jukka Virkkunen, da Finlândia e Rebecca Yuri, do Japão. 
O fotógrafo londrinense, José RoberStones, expos uma 
imagem do Dadá, uma personalidade local. O catálogo 
da 30ª edição trouxe na contracapa a imagem de crianças 
negras africanas com a palavra: Ubuntu, que traduzida é: 
Sou quem eu sou, porque somos todos nós. A foto e a frase 
contam a história de um sociólogo que foi a uma tribo 
africana e escondeu algumas balas. Quem achasse seria 
o dono. No entanto as crianças deram as mãos e foram 
juntos procurar os doces. Ou seja: se dermos as mãos, 
chegamos todos juntos. Além das obras de artes plásticas, 
aconteceram os shows na Concha Acústica, reunindo um 
grande público; desfile de roupas afro; homenagens e; o 
tradicional caldinho de feijão, representado por vasos de 
cerâmica cedidos pela Farmácia Vale Verde e pintados por 
Agenor Evangelista. 

Desfile de roupas afro-brasileiras 
contemporâneas
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 A 31ª mostra em 2016 teve um cartaz-folder 
patrocinado por José Luís Néia. Dez artistas de 
Londrina expuseram 50 obras incluindo pinturas 
em tela, quadros, desenhos, fotografias e esculturas. 
Mesmo sendo mais enxuta, com artistas locais, a 
mostra manteve o propósito de celebrar a cultura 
negra, a diversidade e a arte local, sendo continuidade 
da luta da comunidade negra em Londrina, que 
durante anos e por meio de movimentos populares, 
articula a sociedade afrodescendente através de fóruns, 
seminários, debates e atividades artísticas que resgatam 
e preservam a matriz da cultura afro-brasileira. A 31ª 
edição da mostra teve outro objetivo: desmistificar 
aspectos relacionados à cultura do candomblé. Para 
isso, o público viu uma instalação representando um 
terreiro de candomblé, com elementos da religião de 
matriz africana e informações sobre a sua história. 
“Ainda há muito preconceito e desconhecimento das 
pessoas em relação ao candomblé, que muitas vezes 
acaba sendo mal visto. Vivemos em um mundo de 
muita intolerância em todos os sentidos e, portanto, 
queremos desmistificar um pouco essa questão”, 
explicou Agenor Evangelista na época.

 A 32ª edição da Mostra teve algo inusitado: 
a censura “O demônio e a mulher”, de Paulo Menten 
(in memorian), a pedido da Secretaria de Cultura de 
Londrina. O trabalho ficou restrito para menores de 14 
anos. A polêmica não se deu pela imagem, mas devido 
ao episódio do espetáculo “DNA de Dan”, no Festival de 
Dança de Londrina, antecedente a mostra. “O homem da 
bolha” não tinha nenhuma conexão com a Mostra Afro 
Brasileira Palmares, com artes plásticas ou a temática negra. 
Mesmo com isso, o evento brilhou ao apresentar trabalhos 
de Nerival Rodrigues, Dolores Branco, Frutuoso, José 
Luis Neia e demais artistas que fazem parte da mostra e a 
valorizaram. Foram 100 obras, de 20 artistas e trabalhadas 
diversas técnicas entre pinturas, esculturas, xilogravuras 
e outras. A mostra homenageou 22 personalidades 
negras de Londrina, com o Diploma Honra ao Mérito, 
via Assembleia Legislativa e com apoio do deputado 
Dr. Tercílio Turini. A cidade teve e tem pessoas negras 
importantes, como escritores, sociólogos, produtores 
culturais, artistas, advogados, médicos, empresários com 
o devido reconhecimento da comunidade negra, mas 
invisíveis perante a sociedade. A 32ª edição foi itinerante 
na Biblioteca Central, Biblioteca Infantil da Zona Sul e no 
Centro Cultural da Zona Norte. 
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Desenho em bico de pena: “O rapto 
da mulher dama e o demônio”

Os 23 homenageados pela Assembleia Legislativa do Paraná, 
através do deputado estadual Dr. Tercílio Turini e IMECAB, pela 
relevância dos trabalhos em prol da promoção da igualdade racial
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 A 33ª edição, em 2018, aconteceu paralela a 
2ª Mostra de Música Afro Brasileira. Foram diversas 
apresentações consolidando o 20 de novembro. O 
catálogo foi um registro da mostra através das imagens 
das obras, além da programação das atividades culturais, 
educacionais, oficinas e workshop que a comunidade 
negra faz e ajuda divulgar. Quanto a 2ª Mostra de Música 
Afro Brasileira, foi apresentado o espetáculo “Cores”, uma 
composição coletiva dirigida e produzida por Vagner 
Nogueira, coordenada por Ângela Maria, com direção 
musical de Marcos Santos e coordenação musical e ensaio 
de Joaquim Braga. Foram 17 artistas e mais 12 pessoas de 
escolas de samba que se apresentaram no Museu de Artes. 
Os trabalhos da mostra foram apresentados em pintura, 
escultura e gravura, sendo 19 artistas de Londrina, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, como Jajá Belluco, 
Amomm de Deus, Lourdes de Deus, Waldomiro de Deus, 
Bhall Marcos, João Werner, Edith Rizzo, Carão e Raphael 
Menten. Este último, curador da mostra, apresentou 
trabalhos em xilogravura, é neto de Paulo Menten e 
herdou o acervo e a obra do avô. Ele destacou que as obras 
buscam retratar a figura do negro como herói. “Sabemos 
que ainda hoje existe muito preconceito contra a cultura 
afro-brasileira. As obras tentam mostrar como o negro se 
contrapõe a isso, por meio de suas identidades e memórias 
pessoais”, citou Menten. A capa do catálogo foi uma 
criação de Vagner Nogueira, que não usou a “Máscara 
da Alegria”, mas uma concepção atual. “A importância da 
exposição vai além do objetivo principal que é promover 
a igualdade. Outro objetivo é falar sobre a importância 
da mistura étnica, já que a mostra não é restrita somente 
a artistas negros. Essa abertura se manifesta, por exemplo, 
na liberdade dada aos artistas para desenvolverem suas 
técnicas”, explicou Nogueira.

 A 34ª edição da Mostra Afro Brasileira Palmares 
foi no Museu Histórico de Londrina e sediou a 3ª 
edição da Mostra de Música Afro Brasileira, a Feira do 
Empreendedor Afro a e Feira do Livro. O evento teve 
boa visitação e o catálogo assumiu a função de informar 
e divulgar as atividades. Quanto as novidades, o grafite, 
uma arte que saiu das ruas e a cada ano ganha mais 
espaço na Mostra através do Coletivo Capstyle, que 
levou diversas obras para o Museu. Houve a inserção de 
crianças surdas e mudas do ILES (Instituto Londrinense 
de Educação de Surdos), que criaram e expuseram 
50 obras dentro do projeto “Cores e Expressões que 
Encantam”. A 34ª edição da Mostra Afro Brasileira 
Palmares também reuniu capas de vinil produzidas pelo 
artista plástico Elifas Andreato e, desenhos e pinturas 
da estudante Alice Steffan Retkva de apenas 7 anos de 
idade na época. Ainda houve obras e trabalhos dos 
artistas Branxer, Alexs Tcho, Marcelo Speçato, Maria 
Aparecida dos Santos Silva, Fernando Godinho e José 
Luiz Neia. Foram curadores Amauri Ramos da Silva e 
Vagner Nogueira, com coordenação de Ângela Maria 
de Souza e Júlio César da Silva. A produção executiva 
foi de Ricardo Sahão. Na ocasião 13 personalidades de 
Londrina foram homenageadas em reconhecimento ao 
trabalho no Movimento Negro. 
 A 3ª Mostra de Música Afro-Brasileira promoveu 
shows musicais, como o espetáculo Azul Celeste, que 
resgatou obras de 15 compositores locais afro-brasileiros. 
Já na Feira Afro Criativos, a comunidade conheceu 
e adquiriu produtos ou serviços que promovem a 
cultura afro-brasileira. A I Feira da Literatura Afro 
expos utensílios de cerâmicas, artesanatos e livros. “As 
atividades, em comemoração ao 20 de Novembro e Mês 
da Consciência Negra, são feitos de ações que reúnem 
diversos setores, tanto da sociedade civil, organizações 
do Movimento Social Negro, quanto do institucional, 
na perspectiva do fortalecimento da luta de combate 
ao preconceito e discriminação racial. Pode-se afirmar 
a existência de um movimento pela construção de uma 
rede articulada de ações voltadas para o trabalho com 
a questão racial em Londrina. Os resultados apontam 
caminhos e possibilidades de condução de uma luta 
antirracista para o enfrentamento ao racismo”, apontou 
Vagner Nogueira.
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  Com mais de quarenta anos de atividade como artista 
plástico, Elifas Andreato é especialmente reconhecido como ilustrador 
de inúmeras capas de discos de vinil nos anos 70, incluindo grandes 
nomes da Música Popular Brasileira, como Chico Buarque de Holanda, 
Elis Regina, Adoniran Barbosa, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, 
Toquinho e Vinícius de Moraes. O traço poético com profundo sentido 
social definiu os trabalhos de Elifas como um ícone de uma geração que 
protestava, por meio da arte, contra a ditadura militar vigente. Da geração 
do vinil, Elifas foi o maior capista, chegando a produzir a capa de 362 
discos, com destaque para a “Ópera do Malandro”, de Chico Buarque, “A 
Rosa do Povo”, de Martinho da Vila, “Clementina de Jesus”, “O Sorriso 
Ao Pé da Escada”, de Jessé e “A Arca de Noé”, obra de Vinícius de Moraes. 
Elifas começou sua produção de capas em 1973, quando criou a do 
long-play “Nervos de Aço”, de Paulinho da Viola. Nos anos 70 também 
ilustrou obras da literatura brasileira, como “A Legião Estrangeira”, de 
Clarice Lispector. Além dos trabalhos genuinamente engajados, Elifas 
produziu e produz peças de grande qualidade artística, com projeção 
internacional e reconhecimento no mundo inteiro. Atualmente segue 

produzindo cartazes, gravuras e ilustrações, e é diretor editorial do Almanaque Brasil de Cultura Popular, revista distribuída 
a bordo das aeronaves da companhia aérea TAM, para assinantes e bancas. Compositor bissexto, desenvolveu importante 
parceria com o cantor Jessé e, em 2011, foi homenageado no Prêmio Vladimir Herzog, por ter sido perseguido na ditadura 
militar brasileira (1964-1985).

 “Quem é CaCosta? Quando conheci 
a obra de Clóvis Afonso Costa não sabia que 

aqueles trabalhos com tanta vibração no colorido e na temática eram dele. 
Fora essa vibração cromática e social em meio a uma centena de outros 
trabalhos vindo do mundo todo que nos chamaram atenção. Sua obra 
se destacava entre as outras pela leveza e serenidade. Seus traços traziam 
muitas cores, que a luz resplandecente sobre as figuras dos personagens 
davam a eles consistência, revelando em seus tons sentimentos, afetos, 
gestos e ações que registram e marcam o passar do tempo. Planos de 
forma plana de texturas que informam os seus corpos, vidas e condição 
humana numa poesia. Seres que habitam os imaginários de nossa 
espécie humana desde os primórdios. Seus trabalhos mostram relações 
profundas da família entre mãe, velho, jovem, criança, tribo e grupos 
de lavradores”. Texto do artista plástico e professor do Departamento de 
Artes da UNESP, José dos Santos Laranjeira.

  O artista plástico 
José Maria Frutuoso nasceu em 
1958, em Santa Mariana (PR). 
Pintor, desenhista e gravador, ele 
reside em Londrina desde 1966. 
Autodidata, inicia sua carreira 
desenhando no intervalo das 
aulas do Ensino Fundamental, 
com o estímulo das histórias 
que apareciam nos livros. 
Frutuoso abandona os estudos 
para trabalhar, mas continuou 
buscando uma linguagem 
pessoal para sua arte. Em 1978, 
com os recursos que tinha a seu 
alcance, começou a desenhar 
rostos famosos, utilizando 
a intuição para desenvolver 
sua técnica. A partir de 1980, 
descobre novos caminhos e cria 
um estilo próprio de cores fortes 
e contrastantes, em desenhos a 

nanquim e óleo sobre tela, esta confeccionada artesanalmente. Ele então 
conhece o artista plástico londrinense Agenor Evangelista, que o coloca em 
contato com os outros artistas da cidade. A partir de 1987, Frutuoso inicia 
uma fase mais madura, na qual suas telas aparecem com mais interesse 
visual e obtêm maior complexidade. Paralelamente, trabalha como office-
boy, auxiliar de prótese dentária e pedreiro e, seus temas mais recorrentes 

Elifas Andreato

Nerival Rodrigues

José Frutuoso

CaCosta

são as paisagens rurais e a figura humana, 
como camponeses, crianças e principalmente 
mulheres. “Meus modelos são, na maioria, 
mulheres que vejo, que imagino. É impossível 
falar de sensibilidade sem retratar a figura 
feminina. Acho difícil um artista pintar três 
telas sem retratar a mulher em pelo menos 
uma”, explica. Frutuoso também recebe 
algumas orientações sobre xilogravura de 
Paulo Menten, que se impressiona com a 
capacidade do artista. “Frutuoso guarda a 
inteligência aguda, o raciocínio rápido, a 
sensibilidade à flor da pele. A personalidade 
firme e marcante. O pintor procura-se 
formalmente. Desmancha as figuras, deforma 
não seria o termo, pois a atitude é consciente, 
procura a plasticidade como expressão. Está 
apalpando, conformando, fluindo um estilo”, 
citou Menten. Ele também afirmou que as 
obras de Frutuoso lembram pintores com os 
quais o artista jamais tem qualquer tipo de 
contato, como Jacques Villon, Leger e Clovis 
Graciano. Para Frutuoso, arte é sinônimo de 
liberdade. “A partir do momento que você 
sobrevive de alguma coisa, não há liberdade. 
O importante é viver pela arte e não viver 
dela”, pontua. 

 Primeiro, ele faz o céu. Depois a terra, seus sulcos, as 
árvores, os frutos e, finalmente, os homens e mulheres que colhem 
aquilo que a natureza produz. Não se trata de uma parábola da 
Bíblia, mas da forma como o pintor Nerival Rodrigues realiza 
suas obras, principalmente as plantações de café, tema que já 
tratou em cerca de 500 telas. Ex-retirante, o artista possui telas no 
exterior, principalmente na Alemanha e no Japão, com imagens 
de plantações tipicamente nacionais, como café, abacaxi e a cana, 
além de temas folclóricos e alguns sobre temas urbanos. Nascido 
em Garanhuns (PE), em 1952, Rodrigues trabalhou na lavoura até 
os 16 anos e, desde os nove, na hora do almoço, embaixo de uma 
árvore, rabiscava com gravetos a terra que ajudava a sulcar. Mais 
tarde, passou essas imagens e experiências de infância para seus 
quadros. No início dos anos 1960, emigrou, num pau-de-arara, para 
São Paulo, passando por diversas cidades do interior. Nesse período, 
a vocação de Rodrigues para o desenho foi se expandindo com uso 
de carvão, caricaturas e o conhecimento de técnicas como guache 
e aquarela. Em 1968, ao ver a destruição do bosque do Parque D. 
Pedro, Rodrigues pintou seu primeiro quadro a óleo. Recebeu os 
primeiros elogios e continuou suas pesquisas estéticas. Foi graças 

ao grande amigo e intelectual Hélio Ribeiro, que 
deu os primeiros passos para expor, em 1973, 
na Praça da República, onde expôs durante dois 
anos, conhecendo pintores como Waldomiro de 
Deus e Maria Auxiliadora. Assim é arte de Nerival 
Rodrigues. Surge espontânea, rica e vinga com 
força, pois é desenvolvida com as melhores técnicas 
disponíveis. 
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 O artista plástico paisagista 
e aquarelista André Severino nasceu 
em Londrina, em 1988. Discente 
em Artes Visuais pela UNINTER 
(Centro Universitário Internacional) 
de Guaratuba, ele já desenhava e após 
ingressar na graduação começou a 
se dedicar a aquarela. Iniciante na 
Mostra Afro Brasileira Palmares, 
André Severino já participou de outra 
mostra virtual, a Intervalo, promovida 
pela Universidade Federal do Paraná 

 O Coletivo Capstyle surgiu em 2002 na Zona Norte 
de Londrina, numa conversa entre Tadeu Júnior (Carão), 
Hugo e Corneta, que se uniram para montar o coletivo 
voltado ao grafite. Não é a primeira vez que o Coletivo 
Capstyle participa da Mostra Afro Brasileira Palmares, 
sendo a estreia em 2010. Carão, que tem centenas de 
trabalhos espalhados pelas ruas de Londrina, tem obras na 
Argentina, Colômbia, Venezuela, França, Bélgica e outros 
países. Ele, que é tatuador, começou a fazer grafite após ser 
convidado para eventos e isso tornou o Coletivo Capstyle 

 Jajá Belluco é um dos 
fundadores da Mostra Afro Brasileira 
Palmares. Além da pintura de telas, ele 
desenha, costura, faz cenários para peças 
teatrais, esculturas e ganhou prêmios 
devido a confecção de carros alegóricos 
para a Escola de Samba Zumbi dos 
Palmares. Especialista no trabalho com 
fibra de coqueiro, o artista pinta em cima 
de colagens deste material, usando tons 
terrosos e vibrantes ligados a natureza. 
Aos 60 anos, Jair Monteiro nasceu em 

André Severino COLETIVO CAPSTYLE

Alisson KornetaCarão

HuggoEduardo Thiago AguJajá Belluco

(UFPR), via Núcleo de Artes Visuais 
do Litoral Paranaense. O artista é da 
nova geração que expõe e divulga 
trabalhos nas redes sociais, permitindo 
que tenha milhares de seguidores 
devido a amplitude da internet. 
Produzindo retratos de pessoas e 
animais, atualmente ele desenvolve 
uma coleção inspirada nas paisagens 
litorâneas paranaenses, contribuindo 
para o fortalecimento da identidade 
cultural do Estado do Paraná.  

Santa Zélia (PR), em 22 de novembro 
de 1959. Nos anos 80 viveu dois anos 
no garimpo, onde ganhou e gastou 
facilmente o dinheiro do ouro. Jajá 
Belluco também observa que a mostra, 
através da temática afro, traz debates, 
música, artes variadas, culinária, 
além de fortalecer e criar a identidade 
cultural do negro em Londrina e no 
Paraná. Neste processo, segundo o 
mesmo, escolas e professores tem o 
papel fundamental de mostrar aos 
estudantes que a cultura transforma e 
faz pensar.

 Agenor Evangelista, londrinense, considerado um 
artista popular devido à inserção em diversos movimentos 
sociais. “No início dos anos 80 militava no movimento negro 
e aderi ao Grucon (Grupo de União e Consciência Negra). 
Pesquisávamos a história e pensamento de ativistas como Martin 
Luther King, Malcom X, Ângela Davis e outros. Tínhamos 
informações sobre grupos, como a organização revolucionária 
norte americana dos Panteras Negras. Os militantes liam, 
discutiam e articulavam ações para chamar a atenção da 
sociedade acerca da desigualdade racial”, declara Agenor. Há 
43 anos instalado no ateliê “Espaço de Van Gogh”, na Rua dos 
Coqueiros, sua obra usa cores primárias e reflete o cotidiano, 
cenas suburbanas como a mulher que lava roupa, trabalhadores 
conversando no bar, crianças brincando, imagens de bar e 
boemia, mulheres e algo diferente: dentro dos quadros, há 
imagens de obras autorais. 

Agenor Evangelista
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percussor do gênero em Londrina. Além de Carão, haverá 
trabalhos expostos do Alisson Corneta, Hugo Rocha, Tiago 
Agú e Eduardo Diniz, conhecido por Napa. “O grafite 
representa a democracia nas artes plásticas ao representar 
a periferia e o povo. Participar da Mostra Afro Brasileira 
Palmares nos dá a oportunidade de valorizar o negro, 
além de dar espaço e voz a nossa arte. Quanto a mostra ser 
virtual, ela cria a possibilidade de atingir pessoas que não 
tem a oportunidade de ir ao museu, além de levar a arte 
para palma da mão, junto a casa do público”, finaliza Carão.
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