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Filmes sobre o Brasil: cultura, música, cinema, política 
etc. 

 

O Brasil da virada 

TOFFOLI, Dainara; MORAES, Ninho 

Brasil, 2007, 31 min – Sem legendas 

O Brasil da Virada apresenta uma reflexão multidisciplinar sobre o Brasil 

contemporâneo. Política, tecnologia, periferia, arte e crise do padrão civilizatório são 

alguns dos temas abordados por dez intelectuais brasileiros, entre eles Washington 

Novaes, Mayana Zatz e Hermano Vianna. O documentário contextualiza, por meio de 

imagens de arquivos, os principais momentos e fatos históricos das últimas décadas 

no Brasil e no mundo e reflete sobre as principais transformações ocorridas na virada 

do milênio. 

DVD1186 

 
Cabra marcado para morrer 
COUTINHO, Eduardo, 1933- 

 1984, 119 min –  Sem legendas 

No início dos anos sessenta, um líder camponês, João Pedro Teixeira, é assassinado 

por ordem dos latifundiários do Nordeste. As filmagens de sua vida, interpretadas 

pelos próprios camponeses, foram interrompidas pelo golpe militar de 1964. 

Dezessete anos depois, em 1981, o diretor retoma o projeto e procura a viúva 

Elizabeth Teixeira e seus dez filhos, dispersados pela onda de repressão que se 

seguiu ao episódio do assassinato.  

VC0042, VC0250, XDVD0009 

 

Carmen Miranda: bananas is my business 
SOLDBERG, Helena, 1938- 

1994, 91 min –  Sem legendas 

Documentário sobre Carmen Miranda que, tomando como ponto de partida as 

lembranças pessoais da diretora Helena Soldberg, reconstitui a história da cantora, 

misturando imagens de arquivo, depoimentos de pessoas que a conheceram e trechos 

ficcionais. Mostra o início de sua carreira no Rio de Janeiro, o sucesso no Brasil, a 

carreira em Hollywood e a participação na política da boa vizinhança durante a 

Segunda Guerra. Investiga as causas do desgaste de sua imagem e os problemas 

pessoais que a levaram a uma crise de depressão, pouco antes de sua morte por 

ataque cardíaco. Contém trechos de vários filmes, americanos e brasileiros, e 
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depoimentos de Aurora Miranda e de Aloísio de Oliveira, do Bando da Lua, entre 

outros. 

DVD3457 

 

Cartola: música para os olhos 

FERREIRA, Lírio; LACERDA, Hilton 

 2007, 88 min – legendas em inglês e espanhol 

Retrato do compositor brasileiro Angenor de Oliveira, conhecido como Cartola. 

Sambista, trabalhou como pedreiro e vigia de edifícios. Foi um dos fundadores da 

escola de samba Estação Primeira de Mangueira. O documentário traz depoimentos 

do próprio Cartola e de diversos outros músicos, como Ismael Silva, Carlos Cachaça, 

Elton Medeiros e João da Baiana. Imagens: Roda de samba no morro de Mangueira; 

Cartola, Donga e Chico Buarque e outros cantam o samba Pelo telefone num 

programa da TV Record; trecho do filme Ganga Zumba, de Carlos Diegues, no qual 

Cartola trabalhou como ator; Cartola interpretando Nós dois para Dona Zica, no 

programa MPB Especial da TV Cultura; Cartola canta O mundo é um moinho para seu 

pai. 

DVD1111, DVD2812, DVD3458 

 

Cidadão Boilesen 

Litewski, Chaim 

Brasil, 2009, 92 min – Legendas em inglês, espanhol e francês 

 

Um capítulo sempre subterrâneo dos anos de chumbo no Brasil, o financiamento da 

repressão violenta à luta armada por grandes empresários, ganha contornos mais 

precisos neste perfil daquele que foi considerado o mais notório deles. As ligações de 

Henning Albert Boilesen (1916-1971), presidente do grupo Ultra, com a ditadura 

militar, sua participação na criação da temível Oban - Operação Bandeirante - e 

acusações de que assistiria voluntariamente a sessões de tortura emergem de 

diversos depoimentos de personagens daquela época. Entre eles, o ex-secretário da 

segurança pública Erasmo Dias, o ex-governador Paulo Egydio Martins e antigos 

presos políticos, como Carlos Eugênio Sarmento da Paz e Jacob Gorender. 

DVD2525, DVD3474 

 

Cine Pelé 

Mocarzel, Evaldo, 1960- 
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Brasil, 2012,  60 min – sem legendas 

 

A carreira do jogador de futebol Eson Arantes do Nascimento (Pelé). Contém 

depoimento do jogador, trechos de filmes dos quais participou e momentos de partidas 

de futebol. 

DVD2888 

 

Daquele instante em diante: Itamar Assumpção 

Velloso, Rogério 

Brasil, 2011 – Legendas em inglês 

O Nego Dito, Itamar Assumpção, em um documentário que percorre sua trajetória 

musical, desde os anos da vanguarda paulista na década de 1980 até sua morte aos 

53 anos. Com depoimentos daqueles que conviveram com o artista, o filme reúne uma 

seleção de imagens raras garimpadas em acervos e arquivos particulares, mostrando 

sua presença antológica nos palcos e os momentos de intimidade entre os amigos e 

familiares. 

DVD3374 

 

Edifício Master 

COUTINHO, Eduardo, 1933- 

2002, 110 min – legendas em inglês 

Relato de 37 moradores do Edifício Master sobre suas histórias de vida e a sua 

relação com o edifício e com o bairro de Copacabana. Constrói-se, desse modo, um 

mosaico composto a partir das diferentes experiências de cada morador entrevistado. 

São histórias comuns, de fatos ocorridos em suas vidas, em que, na maioria das 

vezes, são sublinhadas a preocupação com a solidão à qual estão submetidos os 

habitantes dos grandes centros urbanos. 

DVD0725/6, XDVD0302, DVD3351 

 

Estamira 

PRADO, Marcos 

Brasil, 2005, 116 min – Legendas em espanhol, inglês e francês 

O documentário retrata a vida cotidiana de Estamira Gomes de Sousa, 63 anos de 

idade, há 20 anos catadora de lixo reciclável no aterro sanitário de Jardim Gramacho, 
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local que recebe os resíduos produzidos na cidade do Rio de Janeiro. Foi 

diagnosticada por psiquiatras como uma pessoa com transtornos mentais, mas fala, 

numa mistura de lucidez e loucura, sobre vários temas: vida, Deus, trabalho, reflexão 

existencial sobre si mesma e a sociedade. 

DVD2791,  DVD3390 

 

Um homem de moral 

DIAS, Ricardo 

Brasil, 2009, 84 min – Legendas em inglês e espanhol 

Filme musical sobre o compositor Paulo Vanzolini. Após ter dirigido os documentários 

"Os calangos do Boiaçu" e "No Rio das Amazonas" que contaram com a participação 

de Vanzolini, cientista, Ricardo dias apresenta desta vez um outro lado: seus sambas, 

seus amigos e a cidade de São Paulo, tema permanente de sua obra musical. 

DVD2571 

 

Loki : Arnaldo Batista 

Fontenelle, Paulo Henrique 

Brasil, 2008, 121 min – Sem legendas 

A trajetória do músico Arnaldo Batista desde a infância, passando pela fase de maior 

sucesso como líder da banda Os Mutantes e pelo casamentos com Rita Lee, além de 

sua separação, depressão e volta por cima. O documentário conta com depoimentos 

de Tom Zé, Nelson Motta, Gilberto Gil, Sean Lennon entre outros.  

DVD0118 

 

Moro no Brasil 

Kaurismäki, Mika 

Brasil, 2002, 104 min – Sem legendas 

Um painel fascinante e multifacetado da música produzida no Brasil. O filme registra 

várias manifestações musicais, partindo das tradições indígenas e observando a 

diversidade de gêneros e práticas musicais em que convivem o ancestral e o moderno. 

O diretor finlandês Mika Kaurismäki, radicado no Brasil por dez anos antes da 

realização deste filme, empreende uma viagem de 4 mil quilômetros que passa pela 

Zona da Mata nordestina, Recife, Bahia e Rio de Janeiro para mostrar a diversidade 

da música brasileira - coco, embolada, maracatu, frevo, forró, samba, funk - e o 
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empenho dos músicos para produzir sua arte, lutando contra a pobreza e a falta de 

oportunidades 

DVD3377 

 

A negação do Brasil 

Araújo, Joel Zito 

Brasil, 2000, 91 min – Sem legendas 

 

Traz a discussão de tabus, preconceitos e estereótipos raciais, a partir da história das 

lutas dos atores negros pelo reconhecimento de sua importância na história da 

telenovela - o produto de maior audiência no horário nobre da TV brasileira. O diretor, 

baseado em memórias e pesquisas, analisa as influências das telenovelas nos 

processos de identidade étnicas dos afro-brasileiros. (Resumo extraído do folheto que 

acompanha o DVD) 

DVD3552 

 

Uma noite em 67 

TERRA, Renato; CALIL, Ricardo 

Brasil, 2010, 85 min – Legendas em inglês 

Documentário sobre o  III Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, 

realizado em 1967, no qual competiram 12 canções dos artistas mais importantes da 

época, entre os quais: Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque e Edu Lobo. 

DVD2420 

 

Pachamama 

Rocha, Eryk, 1978- 

Brasil, 2009, 105 min – Legendas em inglês e espanhol 

O filme Pachamama - título que significa para os indígenas andinos "mãe-terra" e 

designa a deusa agrária dos camponeses - narra a viagem do diretor pela floresta 

brasileira em direção ao Peru e à Bolívia, onde encontra a realidade de povos 

historicamente excluídos do processo político de seus países e que pela primeira vez 

na história buscam uma participação efetiva na construção do seu próprio destino.  

DVD2410 
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Um passaporte húngaro 
KOGUT, Sandra, 1965- 

2003, 71 min – Legendas em inglês e francês 

A descendente de judeus húngaros Sandra Kogut documentou as etapas de sua 

tentativa de obter um passaporte húngaro. Por dois anos a cineasta percorreu 

consulados, arquivos e repartições públicas no Brasil e na Hungria, filmando todo o 

processo e, paralelamente, descobrindo a história de sua família, que veio para o 

Brasil em 1939. Sua avó, austríaca casada com húngaro, faz um longo depoimento 

recordando detalhes da saída da Hungria, primeiros contatos com o Brasil, 

dificuldades enfrentadas pelos judeus etc. 

DVD0696, DVD3423 

 

O povo brasileiro (série em 10 episódios) 

FERRAZ, Isa Grinspum; FREDERICO, Flávio; FARIAS, Mauro 

Brasil, 2000, ca .25 min (cada capítulo) – Sem legendas 

Série baseada na obra do antropólogo Darcy Ribeiro, que investiga a formação do 

povo e da nação brasileira. Este capítulo aborda a cultura cabocla, dos mestiços e 

índios deculturados da região amazônica. São discutidos dois momentos-chave para a 

região:  ciclo da borracha e sua decadência e o processo de devastação iniciado com 

a construção da rodovia Transamazônica. Imagens: filmes de arquivo mostrando 

índios em suas aldeias; rios e florestas; interior de casa cabocla; colheita e 

processamento de castanha; seringueiros extraindo e defumando látex; cidades de 

Manaus e Belém. Depoimentos de Aziz Ab'Sáber e Márcio Souza. 

XDVD0021 a XDVD0024 

 

O rock brasileiro: história em imagens 

NIEMEYER, Luiz Oscar; DAVIDSON, Jorge 

Brasil, 200-, 60 min – Sem legendas 

O documentário mostra a trajetória do rock brasileiro dos anos 50 até os dias de hoje 

através de depoimentos com personalidades do universo da música. 

DVD1551 

 

Tempo de resistência 

RISTUM, André 
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2003, 115 min – Legendas em inglês 

Documentário baseado no livro "Tempo de Resistência", de Leopoldo Paulino, sobre o 

período da Ditadura Militar no Brasil. A partir do depoimento de mais de 30 pessoas 

envolvidas na resistência à ditadura, o filme aborda todo o processo, desde o golpe 

até a anistia. 

DVD1693 

 

Vale a pena sonhar 

GRISOTTI, Stela; BOEHM, Rudi 

Brasil, 2003, 74 min – legendas em inglês, espanhol e francês 

A vida de Apolônio de Carvalho, que lutou em defesa dos republicanos na Guerra Civil 

Espanhola, juntou-se à Resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, 

combateu a ditadura brasileira na década de 60 e ajudou a fundar o Partido dos 

Trabalhadores. Imagens de arquivo registram cenas do cotidiano dos combatentes das 

Brigadas Internacionais na Espanha, os bombardeios em Guernica, Madri e 

Barcelona, a ocupação nazista na França, entre outros eventos históricos. 

Depoimentos de Apolônio, sua esposa e filhos; de combatentes espanhóis; de 

membros da Resistência francesa e das Brigadas Internacionais. 

DVD0845/6 

 

Violões do Brasil 

ROIZENBLIT, Sérgio; TAUBKIN, Myriam 

Brasil, 2004, ca.60 min – Sem legendas 

Dividido em 3 segmentos, que podem ser acessados separadamente pelo menu 

principal. 1) Os mestres: músicos falam sobre o Duo Abreu, formado pelos irmãos 

Eduardo e Sérgio Abreu. Esse último, que se tornou luthier, fala sobre seu trabalho e 

explica porque decidiu abandonar a carreira de concertista. 2) O violão: 

instrumentistas e luthiers falam sobre o instrumento e sua importância na música 

brasileira. Destacam a superioridade dos brasileiros na área. Alguns violonistas 

discorrem sobre as características de seus instrumentos preferidos e sobre a forma de 

produção do som no violão. Vemos o luthier Rogério dos Santos trabalhando em sua 

oficina e explicando suas técnicas. 3) O violonista: vários músicos abordam temas 

como: sua relação com o violão, a solidão do concertista, violão erudito x popular, 

diferenças entre ritmos. Fábio Zanon, Turíbio Santos, Antônio Madureira, Guinga, Zé 

Menezes, Lula Galvão e Marco Pereira são alguns dos músicos que participam do 

documentário. 

DVD1158 
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Viva São João! 

WADDINGTON, Andrucha, 1970- 

Brasil, 2001, ca.85 min – Sem legendas 

Documentário musical apresentado por Gilberto Gil durante turnê pelas Festas 

Juninas. Trechos de apresentações no Rio de Janeiro e cidades do Nordeste. 

Destaques para depoimentos de Chiquinha Gonzaga, irmã de Luiz Gonzaga; Dona 

Tina e a tradicional culinária junina; sanfoneiro Targino Gondin; os Bacamarteiros e as 

brincadeiras das Espadas e Buscapés.Relação das músicas: Música religiosa-

saudação a São João; Pai Nosso; A festa do milho; Baião; No meu pé de serra; 

Juazeiro; Respeita Januário; Mulher rendeira; A vida do viajante; A dança da moda; 

Cavalo João Jerônimo; Pisa na fulo; Peba na pimenta; Olha pro céu; São João do 

carneirinho; A feira de Caruaru Velho, Novo Exú; Penerô xerém; São João da roça; 

São João Xangô menino; Noites brasileiras; Brincadeira na fogueira; Pipoca moderna; 

Qui nem giló; Forró no escuro; Cariri; Forró do xenhenhem; Instrumental; Repente; 

Devastação nunca mais; Hoje eu vim só prá te ver; O campeão da zona; As mulheres 

são gostosas e os homens são gatões. 

DVD0904 

 

E MAIS ALGUNS  QUE A BIBLIOTECA AINDA NÃO TEM, MAS QUE SÃO 
INTERESSANTES ! 

 

Cidade cinza 

Dir. Marcelo Mesquita, Guilherme Valiengo 

2012 – Legendas em inglês 

Os grafiteiros da cidade de São Paulo e sua luta contra a política de limpeza urbana 

implantada pelo então prefeito Gilberto Kassab. 

 

Fora do figurino: as medidas do jeitinho brasileiro 

Paulo Pélico, 2011 – Legendas em inglês 

A população brasileira não sabe as medidas do seu corpo. A indústria brasileira de 

roupa adota medidas internacionais que não são adequadas ao padrão nacional, o 

que gera um grande prejuízo econômico e de saúde pública. 

 

Junho, o mês que abalou o Brasil 
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Dir. João Wainer 

2010 – Legendas em inglês 

O documentário mostra as manifestações que tomaram diversas cidades do Brasil em 

junho de 2013. A revolta de proporção nacional ganhou expressão em São Paulo, 

quando uma passeata contra o aumento das tarifas do transporte público foi 

duramente reprimida pelas forças policiais.  

 

Raul Seixas: o início, o fim e o meio 

Walter Carvalho, 2012 – Legendas em inglês 

Biografia do música  Raul Seixas, um dos maiores cantores e compositores do rock 

brasileiro. 

 

Velha guarda da Portela: o mistério do samba 

Lula Buarque de Hollanda e Carolina Jabor 

2008 – Legendas em inglês 

Filme retrata o cotidiano da velha guarda da Portela e a pesquisa que a cantora Marisa 

Monte realizou recuperando composições dos anos 40 e 50 ainda não gravadas. 

 


