






Árvores sagradas atravessam os tempos, reunindo as energias das memórias imateriais para proteger sob suas 
copas pertences valiosos que se estendem pelas terras, fincando resistência a qualquer uma das intempéries, pos-
sibilitando que os obstáculos sejam enfrentados, com as sabedorias ancestrais que são repassadas de geração em 
geração. Em tempos controversos, a cura e a coragem solicitam mais de nós, e seguimos recuperando nosso fôlego 
para vislumbrar e construir futuros em solo-sul-brasileiro onde a presença negra não seja mais silenciada e onde o 
mito de uma cultura estritamente eurocentrada seja desmanchado.

A exposição “Raiz que se alastra” tem a honra de celebrar os mais de 87 anos de existência do artista plástico Pe-
lópidas Thebano Ondemar Parente. Depois dos mais de 50 anos exercidos no serviço estadual como desenhista 
técnico, o artista dedicou-se à pintura, ganhando projeção e reconhecimento.

Com curadoria e pesquisa da artista Mitti Mendonça, a exposição foi pautada a partir das relações de memória, 
afeto e ancestralidade, contando com contribuições e depoimentos de colegas e familiares. Será possível acompa-
nhar as fases de produção de Pelópidas Thebano, a partir dos anos 90 - casarios em nanquim, pinturas que abor-
dam a diáspora africana, produções em arte abstrata, obras que compõem o Museu do Percurso do Negro, suas 
produções em arte digital e sua presença em publicações.

A mostra virtual visa apresentar a trajetória artística de Pelópidas Thebano, artista plástico porto-alegrense, home-
nageado do XIV Prêmio Açorianos de Artes Plásticas. 
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No começo dos anos 2000, Pelópidas Thebano foi convidado pelo artista plástico Américo Souza para fazer parte 
de um grupo composto por atistas negros (Pedro Homero, Sílvia e Tânia), fato que marca na trajetória de Peló-
pidas Thebano a proximidade com reflexões sobre a história da África, identidade negra e a conscientização do 
valor e da riqueza cultural dos negros, contribuições que são perceptíveis em seus trabalhos em pintura.

O continente africano é tema recorrente em suas obras, o que revela a perpetuação da sua ligação com a ances-
tralidade, trazendo  para a atualidade e para as futuras gerações o contato com a cultura afro, suas riquezas e seus 
ensinamentos.

Além disso, é possível perceber que Pelópidas Thebano se vale de diferentes técnicas e materiais, como cola colori-
da, sobreposição de pinturas e hachuras.

- - -
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“A entrada de uma obra de arte nos acervos de museus é como se fosse um documento da trajetória e existência 
de um artista”, diz Silvania Riboli, docente no Memorial Carlos Alberto de Oliveira (Carlão). Em 2019, ela foi 
curadora de uma exposição que colocou em diálogo obras de Pelópidas Thebano e Carlão, neste espaço localizado 
em Novo Hamburgo. É necessário levantar questionamentos e ações para que aconteça cada vez mais a entrada de 
obras de artistas negros e negras em acervos de museus e entidades culturais, proporcionalizando essas presenças 
nestes espaços, valorizando produções e poéticas destes artistas nos circuitos das artes visuais.

E uma das ações vinculadas a exposição Raiz que se alastra, a partir da homenagem ao artista Pelópidas Thebano, 
no XIV Prêmio Açorianos de Artes Plásticas, foi a impressão de 3 cópias de um de seus trabalhos (primeira foto 
acima) elaborados na técnica digital, no computador - estas estão ingressando nos acervos da Pinacoteca Aldo 
Locatelli, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) e Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(MARGS).

O trabalho evidencia a extrema habilidade do artista Pelópidas Thebano na composição de narrativas visuais. Ele 
mesclou não somente elementos abstratos com figurativos, em uma fusão de cores e sobreposições de linhas e 
formas, mas também carregou de sentidos, que nos fazem refletir sobre as heranças culturais da população negra 
em diáspora, trazendo como um dos pontos o violão, também instrumento que o artista Pelópidas Thebano tinha 
proximidade, sendo a música uma das vertentes das tecnologias ancestrais. E o artista Pelópidas Thebano tam-
bém usufruiu da arte digital para planejar uma das obras que fazem parte do Museu do Percurso do Negro, Painel 
Afrobrasileiro, onde constam também figuras que marcam a presença negra em solo sul-brasileiro. Esta obra está 
localizada em frente ao Chalé da Praça XV, no centro de Porto Alegre-RS (veja na segunda foto).
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É possível abrir caminhos para a construção de uma educação antirracista, pelo viés  das obras e produções visu-
ais de artistas racializados, pois também são pontes para a transformação de imaginários pré-estabelecidos. Com 
as Leis 10.639/03 e 11.645/08 foram estabelecidas as obrigatoriedades do ensino sobre História e Cultura Africana, 
Afro-Brasileira e Indígena, bem como de Educação das Relações Étnico Raciais. E, para isso ser implementado, é 
mais que necessário promover diálogos através de materiais didáticos que auxiliem educadores em salas de aula. 

No vídeo-áudio acima, você pode conferir o depoimento de Rita Camisolão sobre as contribuições de Pelópidas 
Thebano para impulsionamento desta pauta. Em 2016, obra de Thebano foi capa do livro Da África aos Indíge-
nas no Brasil, abordando diversidade, educação e escola, a partir do acolhimento das diferenças, valorização de 
culturas e propostas de atividades pedagógicas. E, em 2019, o artista marca presença na publicação Arte Negra na 
Escola V.1, com aplicação em salas de aulas, ativando reflexões a partir das obras de três artistas negros: Leandro 
Machado, Carlos Alberto de Oliveira (Carlão) e Pelópidas Thebano. Ambas foram organizadas pelo Departamen-
to de Educação e Desenvolvimento Social (DEDS/UFRGS) e distribuídas para escolas de ensino fundamental e 
médio da região de Porto Alegre-RS.

Rita Camisolão é Servidora técnico-administrativa em Educação no DEDS/UFRGS, Mestre em Educação (PPGE-
Du/UFRGS), integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos (NEAB/UFRGS)

Curadoria: Mitti Mendonça (@mao.negra)
Depoimento: Rita Camisolão (@ritacamisolao_)







O encontro entre a arte e tecnologia permitiu que novos formatos de criação, exposição e divulgação artísticas 
surgissem. O desenvolvimento tecnológico trouxe inúmeras possibilidades para o campo das artes, os computado-
res e a internet, sobretudo, contribuíram para a realização de criações que antes não eram possíveis.

Quando se utilizam ferramentas tecnológicas na arte, uma das portas que se abrem é a capacidade das obras de 
“saírem” das instituições. Os artistas podem expor suas criações em qualquer lugar, como espaço públicos, facha-
das de edifícios, entre outros. As exposições também se materializam através das mídias digitais, podendo ocupar 
espaços nas telas dos celulares e computadores de diferentes públicos.
Pelópidas Thebano é um artista com uma longa trajetória. Trabalhou em diferentes espaços, experimentou diver-
sas formas de expressão, e em sua mais recente fase de criação, demonstrou interesse pelo campo da arte e tecno-
logia,elaborando obras no formato digital, a partir de softwares de edição.

Nós do educativo gostaríamos de convidar vocês para também experimentarem uma edição artística e comparti-
lharem conosco. Pode ser no seu computador ou celular, usando as próprias ferramentas de edição do aparelho, 
ou de algum aplicativo que você já usa. A intenção é escolher uma figura, uma foto, alguma imagem que você 
queira trabalhar em cima, manipulando as cores, adicionando textos, colando figurinhas. A criatividade é livre! 
Depois poste a sua obra para que os seus amigos possam ver e marcando nós também no @artesvisuaispoa aqui 
no Instagram.

Ações educativas: Valéria Zanivam Marafiga







“Ondemar Parente é um grande homem, o qual acolhe um fascinante e qualificado artista, Pelópidas Thebano. 
Com proposta estética negra de muita qualidade e com significados ancestrais e múltiplos sentidos afro-brasilei-
ros em constante devir. Conheci o artista plástico no castelinho do Alto da Bronze em Porto Alegre, quando reu-
niam-se os artistas que seriam responsáveis por idealizarem os marcos escultóricos que vieram a compor o Museu 
de Percurso do Negro em Porto Alegre, sendo que Pelópidas Thebano foi decisivo e protagonista. No passado, 
seu pai o proibia de participar de festividades negras e focar nos estudos. Ganhou muitos lápis coloridos, com os 
quais descobriu a paixão pelas cores, a ponto de admirar o artista plástico espanhol Miró. Foi para Bahia e fez uma 
imersão em meio as gentes e as culturas negras baianas, juntando suas cores ao sentimento de pertencimento à 
cultura e artes negras. No Museu de Percurso do Negro foi responsável pelos notáveis desenhos que foram inscri-
tos como forma narrativa da diáspora africana e presença afirmativa no mundo social do trabalho do africano e 
descendentes no Rio Grande do Sul e, mais fortemente em Porto Alegre, assim ressaltando a significativa partici-
pação na história negra da cidade com os seguintes agentes sociais: as negras quitandeiras; os negros capoeiristas; 
os carnavalescos; os carregadores e portuários; Zumbi dos Palmares e os Lanceiros Negros. Era não só reconheci-
do, mas admirado e respeitado pelos arquitetos gaúchos, inclusive pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, seção RS. 
Com sua obra Painel Afro-Brasileiro demonstrou toda a exuberância da presença do negro por meio das artes e 
do trabalho no Brasil e em Porto Alegre, iluminada pelo sol da capital gaúcha. Um brilho solar que só atinge, tam-
bém, os grandes artistas do nível de Pelópidas Thebano.”

Carta-depoimento | Iosvaldyr Bittencourt, antropólogo, pesquisador e um dos coordenadores do livro sobre o 
Museu do Percurso do Negro.

Esta é a última postagem da exposição Raiz que se alastra. Sigamos evidenciando a trajetória de Pelópidas Theba-
no e de outros tantos artistas negros e negras. 




