
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.03.2015 – 13h 
Cartola: música para os olhos – Lírio Ferreira e Hilton Lacerda 
Brasil, 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.  
 
18.03.2015 – 13h 
Cidadão Boilesen – Chaim Litewski 
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. 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.  
 
25.03.2015 – 13h 
Uma noite em 67 – Renato Terra e Ricardo Calil 
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. 
 
08.04.2015 – 13h 
Pachamama - Eryk Rocha 
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.  

Outras sugestões de filmes para assistir e mais informações sobre esta 
programação podem ser encontradas no blog da Biblioteca da ECA: 
https://bibliotecadaeca.wordpress.com/ 
 
 
 
Contato:  
 
(11) 3091.4071 / 4074 / 4481 
ecabiblioteca@usp.br 
 
 
Período letivo: segunda a sexta - 8h às 22h 
Período de férias: segunda a sexta - 8h às 19h 
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 
Cidade Universitária - 05508-020 - SP 
 
 
Twitter: @bibliotecadaeca  
Facebook: facebook.com/ecabiblioteca 
Flickr: flickr.com/photos/bibliotecadaeca 
Blog: bibliotecadaeca.wordpress.com 
Pearl trees : pearltrees.com/bibliotecadaec 
 
 
 
Atenção:  
 
As sessões acontecerão todas as quartas-feiras a partir das 13h, na Sala de 
Vídeo da Biblioteca da ECA. 
 
A Sala de Vídeo contém apenas 15 lugares. Caso o número de pessoas seja 
ultrapassado, é possível agendar outro horário/dia para assistir ao filme. 
 
 



06.05.2015 – 13h 
Edifício Master - Eduardo Coutinho  
Brasil, 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. 
 
13.05.2015 – 13h 
Estamira – Marcos Prado 
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, 
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. 
 
20.05.2015 – 13h 
Um homem de moral – Ricardo Dias 
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", com a participação de Vanzolini, 
Ricardo Dias apresenta desta vez um outro lado: seus sambas, seus amigos e a cidade 
de São Paulo, tema permanente de sua obra musical. 
 
27.05.2015 – 13h 
Tempo de resistência - André Ristum 
Brasil, 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. 

03.06.2015 – 13h 
O Brasil da virada - Dainara Toffoli e Ninho Moraes 
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. 
 
Violões do Brasil - Sérgio Roizenblit e Myriam Taubkin 
Brasil, 2004, ca. 60 min – sem legendas 
 
Dividido em 3 segmentos: 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. 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. 
 
10.06.2015 – 13h 
Cabra marcado para morrer - Eduardo Coutinho 
 Brasil, 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.  
 
 
 
 
 
 



17.06.2015 – 13h 
Carmen Miranda: bananas is my business - Helena Soldberg 
Brasil, 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 
depoimentos de Aurora Miranda e de Aloísio de Oliveira, do Bando da Lua, entre 
outros. 
 
24.06.2015 – 13h 
Cine Pelé - Evaldo Mocarzel 
Brasil, 2012,  60 min – sem legendas 
 
A carreira do jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento (Pelé). Contém 
depoimento do jogador, trechos de filmes dos quais participou e momentos de 
partidas de futebol. 
 
01.07.2015 – 13h 
Moro no Brasil - Mika Kaurismäki 
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 empenho 
dos músicos para produzir sua arte, lutando contra a pobreza e a falta de 
oportunidades 
 
 
 

15.04.2015 – 13h 
Um passaporte húngaro - Sandra Kogut 
Brasil, 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. 
 
22.04.2015 – 13h 
Vale a pena sonhar - Stela Grisotti e Rudi Boehm 
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. 
 
29.04.2015 – 13h 
Daquele instante em diante: Itamar Assumpção - Rogério Velloso 
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. 
 
 
 
 


