
Mostra Exploratória do Acervo de DVDs da Biblioteca da ECA 
- Lista completa dos documentários sobre música disponíveis em DVD e vídeo – 

 
Aboio e cantigas 
MAURO, Humberto, 1897-1983 
Brasil, 1954 
 
Filme da série musical Brasilianas, com imagens inspiradas em cançöes folclóricas e populares 
que retratam a zona rural brasileira. Neste filme, o canto usado para reunir a boiada marca as 
imagens de trabalho numa fazenda de gado. 
VC0841, DVD0274, DVD0831 
 
 
Os alquimistas do som 
PAHIM, Renato Levi 
Brasil, 2002 
 
Documentário sobre a experimentação na música popular brasileira, baseado em depoimentos 
exclusivos de diversos músicos brasileiros e ilustrado com trechos dos programas musicais 
Ensaio, MPB Especial e outras imagens do arquivo da TV Cultura. Os músicos entrevistados falam 
sobre as origens, as motivações, as influências e consequências do experimentalismo para sua 
obra e para a linha evolutiva da música popular brasileira. 
VC1625, XDVD0714 
 
 
América 
SALLES, João Moreira, 1962- 
Brasil, 1989 
 
Versão condensada da série transmitida pela Rede Manchete em 1989. Algumas das 
características mais marcantes da sociedade e da cultura dos Estados Unidos são examinados 
nos diversos segmentos que compõem o programa. 
VC0227, XDVD0147 
 
 
Arte e matemática: Capítulo 7: Música das esferas: A matemática e as escalas musicais e Capítulo 
8: A Matemática da música: Consonância, dissonância e a complexidade das relações 
matemáticas. 
ZEIGLER, Sérgio 
Brasil, 199_ 
VC1628/31, XDVD0607/10 
 
 
Bandas do Corpo de Fuzileiros Navais 
OLIVEIRA, Moacir de 
Brasil, 2000 
 
Apresenta as Bandas do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). Retrata as origens, histórias e 
formação das três Bandas integrantes do Corpo de Fuzileiros. Depoimentos de comandantes, 
oficiais, sub-oficiais e do Ministro da Cultura Francisco Weffort. Imagens do Museu do CFN, 
situado no complexo da Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, RJ; do 5o. Festival 
Internacional de Bandas Militares ocorrido em Modena, Itália; apresentações e desfiles das 
Bandas. 
VC1469 
 
 
Bethânia bem de perto 



BRESSANE, Júlio, 1946-; ESCOREL, Eduardo, 1945- 
Brasil, 1966 
DVD1489 
 
 
The bolero 
MILLER, Allan; FERTIK, William 
Estados Unidos, 1972 
 
Preparaçäo e ensaio do Bolero, de Maurice Ravel, pelo regente Zubin Mehta. Alguns músicos 
falam sobre sua relaçäo com a profissäo e o papel de seu instrumento na obra em questäo. O 
regente apresenta as dificuldades envolvidas na execuçäo do Bolero. Segue-se apresentaçäo 
integral da obra. 
VC0824, XDVD0170 
 
 
Bravo! 
KOKUBO, Cristiane Maria Tieko 
Brasil, 2009 
 
Bravo! é um documentário sobre o Coral Infantil Eco, grupo paulistano fundado em março de 1968 
pelo maestro japonês Teruo Yoshida. Tem como objetivo contar a história do coral a partir de 
depoimentos de seu fundador, membros antigos e atuais, maestros e compositores do cenário 
paulista que, de alguma maneira, fizeram parte da história do coral, bem como a própria 
idealizadora e diretora do filme, que participou do grupo de 1988 a 2000, além de mostrar imagens 
antigas e atuais do coral se apresentando. Durante 41 anos de história o coral formou centenas de 
crianças e seu fundador continua até hoje como regente do grupo. Resumo baseado no TCC. 
DVD2063 
 
 
Canção d'Além-Mar: o fado na cidade de Santos 
Brasil, 200- 
DVD1571 
 
 
Carmen Miranda: banana is my business 
SOLDBERG, Helena, 1938- 
Brasil / Estados Unidos, 1994 
 
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 participaçäo 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 depressäo, pouco antes de sua 
morte por ataque cardíaco. Contém trechos de vários filmes, americanos e brasileiros, e 
depoimentos de Aurora Miranda e de Aloísio de Oliveira, do Bando da Lua, entre outros. 
VC0845, VC0997 
 
 
Cartola: música para os olhos 
FERREIRA, Lírio; LACERDA, Hilton 
Brasil, 2007 
 
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 
 
 
Chorinhos e chorões 
FONTOURA, Antônio Carlos, 1939- 
Brasil, 1974 
 
Um histórico do chorinho, estilo musical com origens no músico Joaquim Antônio da Silva Calado. 
Mostra como o chorinho sempre foi parte da vida carioca. Depoimentos sobre Ernesto Nazaré, 
Lupércio Miranda, Jacob do Bandolim e outros chorões de destaque. 
VC1246, XDVD0547 
 
 
Coisa mais linda: histórias e casos da Bossa Nova 
Paulo Thiago 
Brasil, 2005 
 
O filme mostra um painel histórico, musical e informativo sobre o nascimento da Bossa Nova, nos 
anos 50. O movimento musical atingiu o ápice em 1962, quando se internacionalizou 
definitivamente em um concerto do Carnegie Hall, em New York. Apresentando entrevistas e 
apresentações exclusivas de Roberto Menescal, Carlos Lyra, João Donato, Alaíde Costa, Johnny 
Alf, Kay Lira, Leny Andrade, Chris Delano, Joyce, Sergio Ricardo, Billy Blanco, entre outros. 
Contêm imagens de arquivo de shows, apresentações internacionais, assim como de artistas 
estrangeiros que participaram deste movimento na época. 
DVD2845 
 
 
Diário de fã 
ANCELEVICZ, Rachel Tavares de Mattos 
Brasil, 2009 
 
Diário de Fã conta seis diferentes histórias de pessoas que têm o ídolo como uma grande 
influência nas suas vidas. Ao mesmo tempo, contam uma única história de satisfação por ter a 
chance de participar de um momento mágico ao lado dos ídolos. Da oportunidade de fazer algo 
pelo ídolo, mesmo que se esteja fazendo mais por você do que por ele. E do prazer que é ouvir a 
música, estar num show, praticar um esporte. Prazer que só se tem sendo fã. Resumo extraído do 
TCC. 
DVD2082 
 
 
Écoute 
SEBESTIK, Miroslav 
França, 1992 
 
Analisa questões relacionadas à escuta musical. A experiência criativa da audição, os fenômenos 
ligados à recepção e compreensão dos sons, a linguagem musical e seu aprendizado são alguns 
dos tópicos abordados em depoimentos de compositores e musicólogos, entre os quais: Michel 
Fano, Anssi Karttunen, Angélique Fulin, Knud Viktor, John Cage, Pascal Raciquot-Loubet, Marta 
Kurtag, Bernard Lortat-Jacob, Gyorgy Kurtag, Kaija Saariaho, Claudine Le Coz, Esa-Pekka 
Salonen, Francis Marmande e Luciano Berio. 
DVD0825 
 



 
Fala tu 
COELHO, Guilherme 
Brasil, 2003 
 
Macarrão, 33 anos, apontador do jogo do bicho, duas filhas, morador do morro do Zinco e torcedor 
do Fluminense. Toghum, 32 anos, vendedor de produtos esotéricos, budista e morador de 
Cavalcante. Combatente, 21 anos, moradora de Vigário Geral, frequentadora da Igreja do Santo 
Daime e operadora de telemarketing. Durante 9 meses, entre 2002 e 2003, uma equipe filmou o 
dia-a-dia desses três cariocas da Zona Norte, que batalham e sonham em fazer da sua música, o 
rap, o seu ganha-pão. O resultado é uma crônica composta pelo cotidiano, letras e dramas desses 
três personagens. Resumo extraído do site Adorocinema 
(www.adorocinema.cidadeinternet.com.br) 
VC1716 
 
 
Geraldo Filme 
CORTEZ, Carlos 
Brasil, 1998 
 
Um mergulho no universo do samba e na cultura negra paulista por meio da obra do compositor 
Geraldo Filme. Traz depoimentos de: Fernando Faro, Plínio Marcos, Nelson Crecibini Filho, 
Oswaldinho da Cuíca, entre outras personalidades. Apresenta cenas do próprio Geraldo cantando 
e dos cordões carnavalescos paulistas do início do século. Comenta a formação instrumental do 
Batuque de Pirapora como fator determinante na formação musical dos primeiros cordões 
carnavalescos de São Paulo. Resgata a história do Clube Paulistano da Glória. Apresenta cenas 
do desfile da Escola de Samba Vai-Vai. 
xVC0108, XDVD0255 
 
 
Gilberto y Yaya 
OLIVEIRA, Wolney 
Cuba, 1987 
 
Reportaje sobre el dúo "Gilberto y Yaya", cantores populares de San Antonio de los Baños. 
VC0382, XDVD0695 
 
 
História da música brasileira, 1: Primeiros tempos da música no Brasil 
KANJI, Ricardo; VOLPATO, Reinaldo 
Brasil, 199_ 
 
A música no Brasil nos séculos XVI e XVII.  O programa apresenta ao espectador a dinâmica da 
série e os seus procedimentos de pesquisa e organização, para em seguida mostrar a música dos 
índios brasileiros, dos jesuítas e em especial de Anchieta, dos primeiros invasores franceses e 
holandeses; mostra-se também a execução de um dos mais antigos manuscritos musicais 
encontrados no Brasil, nas proximidades de Mogi das Cruzes. Repertório musical: Canções de 
José de Anchieta: "Mira Nero" e de Gregório de Matos: "Marinícolas"; Salmos holandeses: "O 
Heer, Verlos mij uit de banden", e "Wilhelmus"; Manuscritos de Mogi das Cruzes: "Ex Tractatus" e 
"Matais de Incêndios" 
VC1708, XDVD0717 
 
 
História da música brasileira, 2: A música setecentista no Brasil 
KANJI, Ricardo; VOLPATO, Reinaldo 
Brasil, 199_ 
 



O programa apresenta as mais antigas produções musicais de que se tem registro, na Bahia e em 
Pernambuco do século XVIII, interpretadas pela orquestra "Vox Brasiliensis" e contextualizadas 
por riquíssima iconografia, narrando sinteticamente a história dessas regiões; em seguida, chega-
se à São Paulo setecentista, onde são executadas peças de compositores paulistas em locações 
como a Igreja de São Francisco e a Casa do Bandeirante, situando as características sócio-
culturais da época. Repertório musical: Luís Álvares Pinto: "Divertimentos harmônicos"; Anônimo 
baiano: Cantata "Herói, Egrégio, Douto, Peregrino"; Damião Barbosa de Araújo: "Memento 
baiano"; Anônimo (compil. por von Martius): "Lundu" e modinha "Acaso são Estes"; André da Silva 
Gomes: "Veni Sancte Spiritu". 
VC1709, XDVD0718 
 
 
História da música brasileira, 3: A música no período áureo de Minas Gerais 
KANJI, Ricardo; VOLPATO, Reinaldo 
Brasil, 199_ 
 
Com locações em Ouro Preto, Mariana e Diamantina, o programa conta a história do "século do 
ouro" de Minas Gerais pela ótica de sua música, que enriquece a arte setecentista junto com o 
barroco mineiro. O programa privilegia naturalmente a música sacra e a ambiência das igrejas 
barrocas, com especial atenção para o órgão da Sé de Mariana, de 1701. Repertório musical: 
Anônimo: "Asperges Me, Domine Hyssopo"; Francisco Gomes da Rocha: "Novena de N. s. do 
Pilar"; Anônimo (Manoel Dias de Oliveira?): "Bajulans"; Anônimo (compil. por von Martius): 
modinha "Prazer Igual ao que Sinto"; Manoel Dias de Oliveira: "Surrexit Dominus"; Ignácio 
Parreiras Neves: "Antífona de Nossa Senhora". 
VC1710, XDVD0719 
 
 
História da música brasileira, 4: Ouro, diamantes e música em Minas Gerais 
KANJI, Ricardo; VOLPATO, Reinaldo 
Brasil, 199_ 
 
Com locações em Diamantina e Ouro Preto, o programa mostra que, ao lado do declínio da 
extração de ouro em Minas Gerais e  da expansão diamantífera, a produção musical continuava a 
manter a sua excelência, agora agregando o estilo pré-clássico das óperas italianas. São 
apresentadas músicas dos maiores compositores do período, José Joaquim Emerico Lobo de 
Mesquita e João de Deus Castro Lobo. Repertório musical: José Joaquim Emerico Lobo de 
Mesquita: "Missa para Quarta-feira de Cinzas"; Missa em Fá (Kyrie)"; "Ego Enim Accepi a 
Domino"; João de Deus Castro Lobo: "Salve Sancte Pater". 
VC1711, XDVD0720 
 
 
História da música brasileira, 5: José Maurício Nunes Garcia: um brasileiro nos ouvidos da Corte 
KANJI, Ricardo; VOLPATO, Reinaldo 
Brasil, 199_ 
 
O programa apresenta o nosso mais profícuo compositor colonial, chamado por alguns de o 
"Mozart brasileiro". Mulato de origem humilde, o padre Nunes Garcia foi considerado um virtuose 
em seu tempo: aos 12 anos ministrava aulas de música, e aos 16 anos compôs a maravilhosa 
"Tota Pulchra es Maria". Já padre, sua obra foi a trilha sonora da transformação de uma colônia 
em sede de um império. O seu estilo, mais cosmopolita, destacou-se na produção musical do Rio 
de Janeiro na época da instalação da Corte Portuguesa no Brasil. Repertório musical: José 
Maurício Nunes Garcia: "Tota Pulchra es Maria"; Gradual "Dies Sanctificatus"; "Justus cum 
Ceciderit"; Abertura "Zemira"; "Abertura em Ré"; Marcos Portugal: "Você trata amor em brinco". 
VC1712, XDVD0473 
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Bolívia, 2009 
DVD1844 
 
 
The last waltz 
O último concerto de rock 
SCORSESE, Martin, 1942- 
Estados Unidos, 1978 
DVD1421 
 
 
Legendary maestros: the art of conducting 
KNUSSEN, Sue 
Grä-Bretanha, c1993 
 
A arte de Fritz Reiner, Georg Solti, Herbert von Karajan e Leonard Bernstein é apresentada em 
imagens que registram ensaios e apresentações públicas de obras de Beethoven, Mahler e outros 
compositores. Alguns músicos comentam o trabalho dos regentes. 
VC1178, XDVD0377 
 
 
Mawaca 
ZAGUEN, Gustavo 
200- 
DVD2149 
 
 
Moleque de rua (O nobre pacto) 
FERRARI, Márcio 
Brasil, 1991 
 
Documentário sobre a banda Moleque de Rua, formada por garotos pobres da periferia de São 
Paulo, que inventa e constrói seus próprios instrumentos. Mostra números musicas da banda e 
depoimentos de seus integrantes. 
xVC0267 
 
 
 
Movimentos para atravessar a multidão 
VALENTE, Maíra Vaz 
Brasil, 2009 
 
Performances realizadas em uma série de quatro ações: Paulistanos, na Avenida Paulista em 
2006; Espaços de contemplação, na Avenida Paulista em 2007; Guarda, em Recife na Avenida 
Conde da Boa Vista com a Rua do Sol em 2008 e na Avenida Paulista em 2009; O baile, na 
Avenida Paulista em 2009. 
DVD2065 
 
 
Música eletroacústica no Brasil 
CORRÊA, Antenor Ferreira 
Brasil, 2008 
 
A origem da música eletroacústica na França como junção da música eletrônica com a música 
concreta, e sua propagação no Brasil a partir da segunda metade do século XX até a incorporação 
dos recursos tecnológicos atuais, abordada de forma didática por meio de depoimentos de 
professores e músicos, e ilustrada por videoclipes produzidos especialmente para músicas dos 



seguintes compositores: Denise Garcia, Jônatas Manzolli, Jorge Antunes, Vânia Dantas Leite, 
Sérgio Freire, Paulo Chagas, Silvio Ferraz, José Augusto Mannis e Gilberto Mendes. 
DVD1037 
 
 
Música subterrânea 
Brasil, 200- 
DVD1537 
 
 
Nara e Menescal: Trinta anos de Bossa Nova 
RUY, Ewaldo 
Brasil, 198-? 
 
Musical comemorativo dos 30 anos de Bossa Nova. Nara Leäo e Roberto Menescal interpretam as 
músicas: A felicidade de T. Jobim e V. de Moraes; Desafinado, de N. Mendonça e T. Jobim; Chega 
de saudades, de T. Jobim e V. de Moraes; O negócio é amar, de C. Lyra e D. Duran; O barquinho, 
de R. Menescal e R. Bôscoli; O pato, de J. Silva e N. Teixeira; Manhä de carnaval, de L. Bonfá e 
Antônio Marcos; Você e eu, de C. Lyra e V. de Moraes; Você, de R. Menescal e R. Bôscoli; Eu 
gosto mais do Rio, de Pacífico e Mascarenhas; Dindi, de A. de Oliveira e T. Jobim; Wave, de T. 
Jobim e A banda, de C. B. de Holanda. Depoimentos de Aloísio de Oliveira, Carlos Lyra, Ronaldo 
Bôscoli, Armando Pittigliani, Nara Leäo e Roberto Menescal, ilustram o documentário. 
VC0525 
 
 
Nelson Cavaquinho 
HIRSZMAN, Leon, 1937-1987 
Brasil, 1969 
 
Retrato do sambista Nelson Cavaquinho em seu ambiente, conversando e tocando com amigos e 
vizinhos, em casa, no bar, no terreiro. Cenas da vida no subúrbio mesclam-se às memórias e 
improvisos para compor um panoramo do compositor e de um povo à margem da sociedade. 
DVD1445 
 
 
Nelson Freire 
SALLES, João Moreira, 1962- 
Brasil, 2003 
 
Reminiscências e reflexões do pianista brasileiro Nelson Freire sobre temas como: profissão, 
carreira, infância, estrelato e afeto. Mostra trechos de concertos em diversos países, ensaios, 
diversos números musicais e momentos da intimidade do músico: ensaiando com Martha Argerich, 
limpando o piano, brincando com seu cachorro. O pianista interpreta obras de Chopin, Guastavino, 
Rachmaninoff (Concerto n. 2 na íntegra), Villa-Lobos, Liszt, Brahms, Bach e Schumann. 
DVD0538/9 
 
 
No direction home Bob Dylan 
SCORSESE, Martin, 1942- 
Estados Unidos, 2005 
DVD1505/6 
 
 
Nova: artists in the lab 
GULLAHORN-HOLECEK, Barbara 
Estados Unidos, 198? 
 



Alguns artistas explicam e demonstram seus trabalhos com as tecnologias da informática e do 
laser, nos Estados Unidos. Lowry Burgess (Instituto de Tecnologia de New York) e James F. Blinn: 
processos de criação e animação de imagens por computador. Ron Hays e John M. Chowning 
(Universidade de Stanford): a "música visual" e os processos de transformação de sons em 
imagens e de modificação da imagem através do som. Stephen A. Benton (Polaroid Corporation) e 
Harriet Casdin-Silver (Center for Advanced Visual Studies - MIT): os hologramas e o processo de 
produção da imagem holográfica. 
VC0130, XDVD0503 
 
 
A odisséia musical de Gilberto Mendes 
MENDES, Carlos de Moura Ribeiro 
Brasil, 2005 
 
As idéias e a obra musical do compositor erudito brasileiro Gilberto Mendes. Artista inovador, 
ajudou a introduzir no Brasil a música aleatória, concreta e minotonal. São apresentadas diversas 
de suas obras, algumas regidas por ele mesmo. O compositor é visto ensaiando, em turnê pela 
Europa, na intimidade com amigos e familiares, recebendo a Ordem do Mérito Cultural das mãos 
do Presidente Lula. Falam sobre sua obra os músicos José Eduardo Martins, Rodolfo Coelho de 
Souza, Lutero Rodrigues, Flô Menezes, Rui Vieira Nori, Willy Correa de Oliveira; seu editor Alain 
van Kerchhoven; os poetas Décio Pignatari, Haroldo e Augusto de Campos. 
DVD0805 
 
 
Olivier Messiaen: la liturgie de cristal 
MILLE, Olivier 
França, 2007 
DVD2010 
 
 
Partido alto 
HIRSZMAN, Leon, 1937-1987 
Brasil, 1976 
 
Com raízes na batucada baiana, o Partido Alto sofre naturais variações porque, ao contrário do 
samba comprometido com o espetáculo, é uma forma livre de expressão e comunicação imediata, 
com versos simples e improvisados, de acordo com a inspiração de cada um. Partido Alto é uma 
forma de comunhão, reunindo sambistas em qualquer lugar e hora, pelo simples prazer de se 
divertir (Embrafilme/Catálogo 1986). Traz depoimentos de Candeia, Manacéa, Wilson Moreira, 
Joãozinho da Pecadora, Lincoln, Francisco Santana, Argemiro, Casquinha, Lonato, Alberto 
Tantinho, Djanira, Pastoras da Gran Quilombo, Osmar do Cavaco Seu Armando, Paulinho da 
Viola. 
DVD1445 
 
 
Pedrinha de Aruanda 
WADDINGTON, Andrucha, 1970- 
Brasil, 2007 
DVD1488 
 
 
Ponteio 
VANNUCHI, Camilo 
Brasil, 2001 
 
Documentário sobre o instrumento musical viola. Músicos e violeiros comentam o surgimento e a 
disseminação deste instrumento no Brasil; os tipos de afinações existentes; a nova safra de 



violeiros. Vergílio Artur Lima e Levi Ramiro, luthiers, explicam a técnica e as etapas de construção 
da viola. O vídeo apresenta também a viola de Cocho, usada em Minas Gerais, principalmente nas 
rodas de Cururu e Siriri. Explica e mostra a Dança de São Gonçalo em São Romão, MG, e Folias 
de Reis de Montes Claros, MG, que utilizam a viola. Depoimentos de Vergílio Arthur Lima; Levi 
Ramiro; Alcides Machado, mestre de Folias; Inezita Barroso; Aloísio Peixoto da Silva e Maria 
Moura, das rodas de São Romão; dos violeiros Paulo Freire, Pereira da Viola, Roberto Correa, 
Ivan Vilela, Renato Andrade, Manoel de Oliveira, Wandi Doratiotto, Braz da Viola. 
VC1496 
 
 
Procura-se 
SAITO, Rica 
Brasil, 2008 
 
Realidade e ficção se confundem na história de um músico dos anos setenta, contada como se 
fosse um documentário. Depoimentos de personalidades do mundo da música, como a cantora 
Wanderléia e o crítico Carlos Calado misturam-se aos personagens interpretados por atores, 
retratando o ambiente cultural da época e o contraste entre duas gerações. Contém imagens de 
arquivos pessoais e filmes da década de 1970, dois deles do jornalista Décio Bar. 
DVD1067, DVD1069 
 
 
 
 
Rap, o canto da Ceilândia 
ANDRADE, Adirley Queiróz de 
Brasil, 2005 
 
Diálogo com consagrados artistas do Rap nacional (X, Jamaika e Japão), todos moradores da 
Ceilândia, cidade-satélite de Brasília. O filme mostra a trajetória desses integrantes no universo da 
música e faz um paralelo com a construção da cidade onde moram. São artistas que vêem no Rap 
a única forma de manifestarem seus sentimentos e de se auto afirmarem enquanto moradores da 
periferia. Resumo extraído do site da Cinemateca Brasileira. 
XDVD0590 
 
 
O rock brasileiro: história em imagens 
NIEMEYER, Luiz Oscar; DAVIDSON, Jorge 
Brasil, 200- 
DVD1551 
 
 
 
Sabor a mi 
OLIVEIRA, Wolney 
Cuba / Brasil, 1992 
 
Aguda visión documental sobre el bolero como elemento que tipifica la identidad latinoamericana. 
VC0955 
 
 
O samba resiste? 
LOPES, Artur Louback 
Brasil, 2002 
 
O vídeo investiga a situação do Samba autêntico - o chamado samba de raiz - e suas perspectivas 
de sobrevivência, concretizadas na atuação de grupos como a Comunidade Samba da Vela e o 



Quinteto em Branco e Preto. Depoimentos de sambistas, do diretor da gravadora CPC-Umes e da 
cantora Bete Carvalho. Imagens de rodas de samba e da gravação do disco do Quinteto. 
VC1684 
 
 
Sinfonia Cultura 
MOREGOLA, Roberto de Matos 
Brasil, 2009 
 
O documentário Sinfonia Cultura narra a história da orquestra de mesmo nome que durante sete 
anos (1998-2004) esteve vinculada à Rádio e TV Cultura. Além das atividades regulares na 
programação da rádio e da TV, o conjunto gravou trilhas sonoras para filmes nacionais, atuou em 
projetos didáticos nas escolas públicas do Estado de São Paulo, apresentou-se em premiações do 
gênero artístico e, principalmente, fez concertos semanais no SESC Belenzinho, sendo a única 
orquestra em atividade na região leste de São Paulo. A singularidade da Sinfonia Cultura 
evidenciou-se sobretudo na escolha do seu repertório. Sob a regência do maestro Lutero 
Rodrigues, o grupo dedicou-se quase que exclusivamente à música brasileira. No entanto, não 
ficou limitado aos clássicos brasileiros, fazendo um importante trabalho de divulgação da música 
erudita contemporânea do país. Resumo extraído da capa do DVD. 
DVD2064 
 
 
Sonata para Arcadio 
TIMOSSI, Fernando 
Cuba, 1989 
VC0382, VC0954, XDVD0694 
 
 
Sou feia mas tô na moda 
GARCIA, Denise 
Brasil, 2005 
 
A diretora e sua equipe percorrem bailes cariocas, acompanhando o trabalho de diversos MCs e 
coletando depoimentos de pessoas ligadas ao funk. O filme conta o início do funk no Rio de 
Janeiro, inspirado no Miami Bass, gênero dos anos 80. Da transformação dos bailes violentos das 
favelas para os chamados bailes do prazer, que priorizam a dança e a música com temas sexuais. 
O título do documentário foi tirado de uma das músicas de Tati Quebra-Barraco, que aparece aos 
oito meses de gravidez se apresentando em um baile lotado. Deize Tigrona, conhecida também 
como Deise da Injeção, caminha pela comunidade da Cidade de Deus e explica as mudanças 
pelas quais o funk carioca passou, apresentando alguns representantes do baile do prazer: 
Cidinho e Doca, Bonde Faz Gostoso, Gaiola das Popozudas, entre outros. Ela foi a responsável 
pela primeira música com letras explícitas sobre a liberação sexual das mulheres no funk. De 
acordo com os entrevistados, o funk colaborou para uma postura menos submissa das mulheres, 
que dão voz aos seus desejos e lutam pela igualdade de direitos, principalmente sexuais. Mostra 
trechos da apresentação de MC Serginho e Lacraia. A diretora acompanha o DJ Marlboro durante 
apresentações em Londres e colhe depoimentos de cidadãos londrinos que se interessam pelo 
funk carioca. O DJ aparece ciceroneado pela dupla brasileira Tetine, que mantém um programa de 
rádio em Londres dedicado ao funk carioca. Resumo baseado no site Terra. 
DVD1085 
 
 
The soul of a man 
WENDERS, Wim, 1945- 
Estados Unidos, 2003 
DVD1438 
 
 



Tarancón volta para viver: 30 anos pela América Latina 
AZEVEDO, Lígia Fernandes de 
Brasil, 2005 
 
Na década de setenta, o grupo Tarancón destacava-se por fazer música latino-americana no Brasil 
e pela postura combativa em relação à ditadura militar. O documentário recupera a história do 
grupo, situando-a no contexto político do Brasil dos anos setenta até o presente. Depoimentos dos 
integrantes do conjunto são ilustrados por fotos de arquivo da época, imagens de espetáculos no 
metrô de São Paulo (1976), no Teatro Guaíra (1989) e do Festival dos Festivais da TV Globo 
(1985). 
VC0179, DVD0553, DVD0554 
 
 
Tumbador 
GARCÍA, Basílio 
Cuba, 1991 
VC0382, XDVD0695 
 
 
Velhas Virgens: atrás de cerveja e mulher 
RAVAZI, Ângelo 
Brasil, 2009 
 
Os machistas mais desbocados da Banda das Velhas Virgens revelam que, atrás dos palcos, não 
são nada do que parecem. Ao acompanhar a banda por uma ano, viajando em turnês e visitando 
suas casas, o filme traça um retrato bem humorado de Paulão e sua trupe, discutindo sexo, rock´n 
roll e família. 
DVD2249, DVD2251 
 
 
Villa-Lobos: o índio de casaca 
FEITH, Roberto 
Brasil, 1987 
 
Documentário que mostra a vida e a carreira de Heitor Villa-Lobos e, paralelamente, os principais 
fatos políticos e históricos da época. Apresenta algumas de suas composições interpretadas por: 
Turíbio dos Santos, Ana Stella Schic, Trio Sopros e outros. Depoimentos de Mercedes Pequeno 
(musicóloga), Walter Burle Marx (maestro), Tom Jobim, Turíbio Santos (violonista) e outros. 
Mostra também fotos e depoimentos do próprio Villa-Lobos e cenas dos filmes "Uirapuru" de Sam 
Zelba e "O descobrimento do Brasil" de Humberto Mauro, para os quais Villa-Lobos compôs a 
trilha sonora. 
VC0014, XDVD0303 
 
 
Vinicius 
FARIA JR., Miguel, 1944- 
Brasil, 2005 
 
O filme é iniciado com um pocket show em homenagem a Vinicius de Moraes, com as 
interpretações de Camila Morgado e de Ricardo Blat e conta com músicos da MPB, como Adriana 
Calcanhoto, Olívia Byington, Zeca Pagodinho, Yamandú Costa, Renato Braz, Mônica Salmaso, 
Mariana de Moraes, Sergio Cassiano, MS Bom, Nego Jeff, Leroy e Mart´Nália, interpretando 
grandes sucessos musicais de Vinicius. O documentário mostra a vida, a obra, a família, os 
amigos, os amores de Vinicius de Moraes. Através de imagens de arquivo, são mostradas 
algumas transformações da cidade do Rio de Janeiro, além de entrevistas contendo depoimentos 
de personalidades, como Caetano Veloso, Ferreira Gullar, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Tônia 
Carrero, Toquinho, Carlos Lyra, Antônio Candido, Edu Lobo, Francis Hime e Miúcha. 



DVD2417/8, DVD2785 
 
 
Violões do Brasil 
ROIZENBLIT, Sérgio; TAUBKIN, Myriam 
Brasil, 2004 
 
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 
 
 
Viva São João! 
WADDINGTON, Andrucha, 1970- 
Brasil, 2001 
 
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 
 
 
 
 
Zabumba: a tradição das bandas de pífanos de Canudos 
RABELO, Marcelo 
Brasil, 2007 
DVD1563 
 
 
 


