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O Laboratório de Cultura e Estudos afro-brasileira LEAFRO-UEL
2
 tem por objetivo estudar, 

debater e contribuir para a implementação da Lei 10.639/03 que tornou obrigatório o ensino da 

historia e cultura afro-brasileira e africana. Uma das principais atividades que desenvolve é a 

realização da pesquisa sobre a memória e a realidade social da população negra em Londrina. Essa 

é uma forma de contribuir para o resgate da história do negro na cidade. 

Foi nessa perspectiva que o LEAFRO publicou a história de vida do conhecido Doutor 

Preto, Justiniano Clímaco da Silva, um médico que teve a trajetória pautada pela generosidade, 

servindo a todos da recém fundada cidade de Londrina.  

Outra personalidade negra que teve a vida retratada pela equipe do Laboratório foi Dona 

Vilma Santos de Oliveira, a Ya Mukumby que foi vítima da violência que assola o Brasil e a cidade 

de Londrina. Dona Vilma teve a vida pautada pela luta contra o racismo, contra todo tipo de 

discriminação, foi incansável na busca de oportunidades educacionais para os negros, sendo uma 

das personalidades que mais lutou pelas cotas na UEL. Sem contar a sua poderosa e linda voz que 

cantava a cultura afro-brasileira. 

Nesta perspectiva, estou participando da elaboração de um livro a partir da história da Venda 

dos Pretos, um estabelecimento muito conhecido na cidade de Londrina há mais de 60 anos, 

localizado no alto do distrito Espirito Santo. Estamos em fase de pesquisa juntamente com a Profa. 

Dra. Margarida Cássia Campo e Gilberto Pereira e demais membros do LEAFRO-UEL. Juntamente 

com a Venda mostramos a trajetória da sua proprietária Dona Izolina Maria de Jesus Franscisco e de 

sua família. 

A família de D. Izolina faz parte dos grupos migrantes que na década de 50 vieram de, São 

Paulo, Minas Gerais e Bahia para Londrina. Com o objetivo de suprir a demanda crescente gerada 

pelo então processo de colonização da cidade e atraído pela propaganda realizada pela Companhia 
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de Terras Norte do Paraná, João Marques Neves, pai de D. Izolina sai de Paramirim, estado da 

Bahia e chega a Londrina no início da colonização da cidade. 

João Neves vem para Londrina em um período que há uma grande necessidade de mão de 

obra, as matas estão dando lugar ao plantio de café. Foi trabalhando junto com a família na 

derrubada das matas e com muitas dificuldades que o pai de Dona Izolina conseguiu comprar a 

Venda dos Pretos. 

Como dito antes, a Venda dos Pretos localiza-se no alto do distrito do Espirito Santo. A 

Venda, que passa a ser dirigida pelo pai de D. Izolina, localiza-se no meio rural e além de não 

concorrer com muitos comércios com a mesma finalidade, oferece certa diversidade de 

mantimentos. Se a Venda dos Pretos tivesse apenas o que é narrado até aqui, ou seja, a história de 

um negro pioneiro na cidade de Londrina, já teria elementos suficientes para à realização de uma 

pesquisa. A Venda ganha novos rumos quando passa a ser administrada por D. Izolina. 

Destaca-se ainda na cena cultural da cidade de Londrina com ponto de encontro, que 

promove a socialização de diversas tribos. Os clientes mais assíduos de D. Izolina são, sem dúvida, 

os senhores que se encontram e jogam baralho todos os domingos.  

Em uma das visitas efetuadas pela equipe, ficamos sabendo da gravação de um clip por um 

grupo de motoqueiros e tivemos a oportunidade de observar à filmagem de um outro, produzido por 

uma cantora que busca retratar a cultura brasileira. 

Todavia. a Venda dos Pretos, Venda do Alto ou Venda do Encruzo, sob a administração de 

D. Izolina, ganha “regras” que são seguidas a risca por seus frequentadores, “regras” como: não é 

permitido falar palavrão dentro da venda; não é permitido entrar sem camisa. A figura de D. Izolina 

construída pelo frequentador, mostra-nos o tratamento pessoal que existe entre cliente e 

comerciante, não apenas pelas “regras” mas sim pelo carinho que ela emprega nas atividades 

realizadas cotidianamente na Venda, é o que faz com que a Venda dos Pretos seja entendida por D. 

Izolina e seu “filhos” como ela gosta de chamar os clientes como um ambiente familiar. 
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