
O VISURB - Grupo de Estudos Visuais e Urbanos da Unifesp, em parceria com o NAIP/UNESP - 

Núcleo de Antropologia da Imagem e Perfomance, a Associação Cultural de Amigos do Museu do 

Folclore Edison Carneiro, o Mistério da Cultura e a SECS - Semana de Ciências Sociais, realiza este 

evento que tem como objetivo debater a questão do Patrimônio Cultural Imaterial em contextos 

urbanos. O espaço público da cidade se configura como palco para diversas manifestações artís-

ticas e políticas que promovem intervenções que geram interações. É nesse sentido que trazemos 

para o debate o grafite e outras intervenções gráficas realizadas no espaço da cidade.

Convidamos, de forma associada ao debate, artistas do grafite para realizarem performances no 

espaço da universidade e apresentaremos os 16 filmes que compõe o acervo premiado pelo Et-

nodoc que busca registrar e valorizar povos e suas histórias, práticas, representações, expressões 

e tradições que compõem o patrimônio cultural imaterial brasileiro.

Curandeiros do Jarê - Direção: Marcelo Abreu Góis, 2010, 26 min. O filme 
percorre o universo mítico da cura, da relação com a natureza e dos conheci-
mentos ancestrais que os curandeiros detêm sobre a medicina natural. O Jarê 
das Lavras Diamantinas existe somente na região da Chapada e é uma face do 
candomblé muito pouco estudada e reconhecida no Brasil.

30.08 – 17h às 18h

31.08 – 14h às 15h

Lá do leste - Direção: Carolina Caffé e Rose Satiko Gitirana Hikiji, 2009, 
26 min. O documentário mostra como a experiência periférica urbana tem um 
lugar central na produção dos artistas de Cidade Tiradentes.

Vento do leste - Direção: Joel de Almeida, 2010, 26 min.
Documentário mostra a viagem de dois dos últimos saveiros comerciais da Baia 
de Todos os Santos, saindo de Maragogipinho e de Maragogipe, carregado de 
cerâmicas, frutas, verduras e carnes defumadas, com destino a Salvador.
No rastro - Direção: Marcus Moura, 2009, 27min.
O documentário mostra uma estirpe sertaneja em extinção: os rastejadores, a 
partir da vida de Zé Valadão um de seus últimos representantes, que vive há 96 
anos no sertão de Inhamuns no Ceará. 

Kusiwarã- as marcas e criaturas da Cobra-Grande - Direção: Dominique 
Tilkin Gallois e Gianni Puzzo, 2010, 26 min. O documentário trata das for-
mas de criação e recriação dos padrões gráficos que constituem um dos saberes 
valiosos – juntamente com cantos, danças e diversas tecnologias – apropriados 
pelos Wajãpi em seus contatos com os donos da água e da floresta.
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Debate arte urbana

30.08 – 20h às 22h
Roaleno Ribeiro Amancio Costa (UFBA)
Professor da Escola de Belas Artes da UFBA. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Pintu-
ra, atuando principalmente nos seguintes temas: arte urbana, arte erótica, arte contemporânea, 
vídeo-art.

Alexandre Barbosa Pereira (UNIFESP)
Professor da Unifesp, antropólogo, desenvolve pesquisas nas áreas de Antropologia Urbana e An-
tropologia da Juventude, com foco nos seguintes temas: cidade, jovens, periferia, escolas e novas 
tecnologias. Pesquisador associado ao Núcleo de Antropologia Urbana da USP.

Julio Moracen Naranjo (UNIFESP)
Professor do Departamento de História da UNIFESP atua nas áreas do Patrimônio Cultural Imaterial 
e Cultura Africana nas Américas.

performance grafite

31.08
14h00 –  Cranio

14h00 –  Ilegal

mostra ETNODOC

27.08 – 17h às 18h

28.08 – 14h às 15h

28.08 – 17h às 18h

29.08 – 14h às 15h

29.08 – 17h às 18h

30.08 – 14h às 15h

Soldados da borracha - Direção: Cesar Garcia Lima, 2010, 26 min.
O documentário mostra a trajetória de quatro ex-seringueiros de diferentes ori-
gens, que contam como na sua experiência no Acre, a promessa de riqueza deu 
lugar à solidão e desamparo.

Dona Joventina - Direção: Clarisse Kubrusly e Milena Sá, 2009, 28 min.
O documentário sobre o Maracatu em Recife apresenta as polêmicas “biografias” 
de Dona Joventina, a boneca do maracatu Estrela Brilhante.

Quindim de Pessach - Direção: Olindo Estevam, 2010, 26 min.
O documentário mostra o encontro entre a cultura judaica e a brasileira por in-
termédio da culinária.

Hoje tem Alegria - Direção: Fábio Meira, 2010, 26 min.
O documentário acompanha o cotidiano de três circos no norte e nordeste do Brasil, 
tomando como eixo três personagens míticos da tradição circense brasileira: os per-
nambucanos Índia Morena e o mágico Alakasan e o amapaense Ruy Raiol.

Mbaraká – a palavra que age - Direção: Edgar Teodoro da Cunha, 2010, 25min.
O documentário mostra uma faceta menos conhecida do grupo kaiowá, a riqueza de 
seus cantos xamânicos, uma tradição mantida apesar de toda a miséria e a violência 
na região.

As escravas da mãe de Deus - Direção: Áurea Pinheiro e Cássia Moura, 2010, 
26 min. O documentário é um registro da fé na Folia de Nossa Senhora da Pie-
dade, realizada há mais de 100 anos na região de Igarapé do Lago, distrito do 
Município de Mazagão, no Amapá.

Eu tenho a palavra - Direção: Lilian Solá Santiago,2010, 26 min. 
O documentário reaviva dialetos africanos através de uma viagem linguística em 
busca das origens africanas da cultura brasileira.

Baile do Carmo - Direção: Shayanna Pidori, 2009, 26 min.
O documentário acompanha os preparativos de uma edição do popular festejo 
chamado Baile do Carmo, tido como a mais sólida manifestação da cultura negra 
no município de Araraquara, em São Paulo.

A boca do mundo – Exu no Candomblé - Direção: Eliane Coster, 2009, 26 min.
Uma abordagem etnográfica e experimental sobre as múltiplas manifestações 
culturais de Exu, orixá/deus da religião afro-brasileira candomblé.

João da Mata Falado - Direção: Ana Stela de Almeida Cunha e Vicente 
Simão Jr. 2010, 26 min. O documentário sobre entidades religiosas que regem 
as matas do Maranhão, Pará e Amazonas retrata as relações de João da Mata  o 
“Encantado Caboclo da Bandeira” com as comunidades locais.

Palavras sem fronteira - Direção: Luciana Hartmann, 2009, 26 min.
O documentário cria uma narrativa que contempla a dinâmica das tradições orais 
que circulam pela tríplice fronteira, localizada entre Brasil, Uruguai e Argentina.


