
 Programação Projeto #BibliotecaIndica Campus Niterói 

12/07 a 18/07 
 

Confira as sugestões da Biblioteca Prof. Gilmar Luiz Novaes do campus Niterói dessa semana 

no #BibliotecaIndica! 

Dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock! 

 
Sabe por que é comemorado o Dia Mundial do Rock nessa data??? A data comemorativa 

teve origem graças ao icônico megaconcerto beneficente Live Aid que aconteceu no dia 13 de 

julho de 1985. Bob Geldof idealizou o festival, que aconteceu simultaneamente em Londres e na 

Filadélfia, além de ser transmitido mundialmente. 

Contando com a participação de artistas como Elvis Costello, Sting, U2, Queen, Dire 

Straits, The Who, Black Sabbath, Judas Priest, Santana, The Beach Boys, Tom Petty, Neil Young, 

Mick Jagger, Bob Dylan e até uma reunião do Led Zeppelin, o evento foi criado para arrecadar 

fundos que seriam utilizados para combater a fome na África. 

Parece que a ideia de criar o Dia Mundial do Rock foi sugerida por Phil Collins — que 

inclusive viajou da Inglaterra para os Estados Unidos para participar dos dois concertos — 

durante o Live Aid, mas ele não foi levado muito a sério. 

No entanto, segundo Emanuel Seagal do portal Whiplash, Kid Vinil explicou em uma 

matéria que duas rádios paulistanas dedicadas ao Rock ficaram muito impressionadas com o 

megaconcerto na época. Assim, elas decidiram dar ouvidos a Phil Collins e, a partir de então, 

passaram a celebrar a data anualmente. 

Assista aqui um trecho do vídeo do megaconcerto Live Aid. 

http://whiplash.net/materias/news_861/111549-kidvinil.html
http://kidvinil.com.br/Kid_Vinil_Blogs.html
https://www.youtube.com/watch?v=XvKkIttJLcc


Playlist do Rock! 

Para comemorar essa data trouxemos indicações de músicas e álbuns icônicos e que 
possuem uma grande relação com livros conhecidos. Se prepara pra apertar o play! 

➢ Angra – Wuthering Heights Inspirado em Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. 

➢ Blind Guardian – Álbum Nightfall in Middle Earth Inspirado em Silmarillion, de J.R.R. 

Tolkien. 

➢ Blind Guardian – Lord Of The Rings Inspirado em O Senhor dos Aneis, de J.R.R. Tolkien. 

➢ Blind Guardian – War Of The Thrones Inspirado em Guerra dos Tronos, de George R.R. 

Martin. 

➢ David Bowie – Álbum Diamond Dogs Inspirado em 1984, de George Orwell. 

➢ Guns N’ Roses – Catcher in the Rye Inspirado em Apanhador no Campo de Centeio, de 

J.D. Salinger. 

➢ Iced Earth – Álbum Horror Show Inspirado em obras como Drácula, Frankenstein, 

Fantasma da Ópera, O Médico e o Monstro. 

➢ Ira - Rua Paulo Inspirado em Os Meninos da Rua Paulo, de Ferenc Molnár. 

➢ Iron Maiden - Brave New World Inspirado em Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. 

➢ Iron Maiden – To Tame a Land Inspirado em Duna, de Frank Hebert. 

➢ Legião Urbana - Monte Castelo Inspirado no Soneto 11 de Luís de Camões e Coríntios da 

Bíblia. 

➢ Mutantes – A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado Inspirado em A Divina Comédia, 

de Dante Alighieri. 

➢ Nightwish – Edema Ruh Inspirado em O Nome Do Vento, de Patrick Rothfuss. 

➢ Pink Floyd - Álbum Animals Inspirado em Revolução dos Bichos, de George Orwell. 

➢ Pitty - Admirável Chip Novo Inspirado em Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. 

➢ Radiohead - 2+2=5 Inspirado em 1984, de George Orwell. 

➢ Rick Wakeman – 1984 Inspirado em 1984, de George Orwell. 

➢ Rick Wakeman - The Myths & Legends of King Arthur Inspirado em Rei Arthur e Os 

Cavaleiros da Távola Redonda, de Howard Pyle. 

➢ Sepultura - Álbum Dante XXI Inspirado em A Divina Comédia, de Dante Alighieri. 

Literatura do Rock 

Vamos conhecer um pouco mais sobre o Rock? Confira as nossas indicações de 
romances e biografias de estrelas do rock nacional e internacional baseados nesse gênero 
musical. 

https://www.youtube.com/watch?v=SMiKO-r1smg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL94gOvpr5yt2LHGDMo3ZCSYRwPFHuUAjZ
https://www.youtube.com/watch?v=DHTZKHQm9y0
https://www.youtube.com/watch?v=bByYjF3gpaw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfIDINzT3xf1-H0V9y4xx4h6cXXrv0pXE
https://www.youtube.com/watch?v=4PNNzSNtihI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnPuuHgGQ4yRA9iQa8pZGjZTfBXCprmct
https://www.youtube.com/watch?v=08MBGkmPtg4
https://www.youtube.com/watch?v=6Inyg70V-QI
https://www.youtube.com/watch?v=OtG5bXF0DZM
https://www.youtube.com/watch?v=53W3u-74Nz0
https://www.youtube.com/watch?v=ZNDbwixfGwI
https://www.youtube.com/watch?v=hCVUt01oT3Y
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8222483A9B0BF163
https://www.youtube.com/watch?v=aXJ_Ub1xbhw
https://www.youtube.com/watch?v=2w6kHS_IRrE
https://www.youtube.com/watch?v=NJxKsmHJchs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC1N3YMeD9lt5aXJl3CTm09r0Gusm6Xvk


Yellow Submarine, de Bill Morrison 

Baseado em músicas dos Beatles, o filme Yellow Submarine, lançado em 
1968, conta a história de Pepperland, um paraíso subaquático onde o 
vento espalha as canções da banda aos quatro ventos. Quando o líder 
dos Malvados Azuis, que odeia música, ameaça as cores e a existência 
de Pepperland, o marinheiro idoso jovem Fred sai no lendário Submarino 
Amarelo para buscar ajuda e recruta os garotos de Liverpool para libertar 
sua cidade.  A música e o amor como resposta aos ataques e ao 
autoritarismo desse grupo que odeia tudo o que torna Pepperland 
especial é o que se sobressai da animação.  

A editora Darkside traz a adaptação oficial de Yellow Submarine para os quadrinhos feita por Bill 
Morrison, um dos desenhistas de Os Simpsons e editor da revista Mad. 

Rita Lee: uma autobiografia, de Rita Lee 

O livro conta tudo, do primeiro disco voador ao último porre, Rita é 
consistente, corajosa e sem culpa nenhuma. Tanto que, ao ler o livro, 
várias vezes temos a sensação de estar diante de uma biografia não 
autorizada, tamanha a honestidade nas histórias. A infância e os 
primeiros passos na vida artística; sua prisão em 1976; o encontro de 
almas com Roberto de Carvalho; o nascimento dos filhos, das músicas e 
dos discos clássicos; os tropeços e as glórias. 

 

Slash: autobiografia, de Slash e Anthony Bozza 

Conheça a história do lendário guitarrista do Guns 'n Roses, do início da 
carreira à turnê da atual banda Velvet Revolver. Conheça a verdade 
sobre   todas as lendas sobre sexo, drogas e rock and roll em uma 
viagem desde a infância até o fim de uma das maiores bandas de rock 
de todos os tempos. 

 

 

 

Mais pesado que o céu: uma biografia de Kurt Cobain, de Charles 
R. Cross  

Apresenta a vida de Kurt Cobain, o líder do Nirvana, banda que 
revolucionou o mundo da música com o lançamento do clássico álbum 
Nevermind. Em capítulos que evoluem em ordem cronológica, Charles 
Cross traça a vida de Cobain desde sua infância, quando ele morava no 
interior de um trailer numa cidade perdida do estado de Washington, até 
a conquista da fama, do sucesso e da adoração de toda uma legião de 
fãs. 

 

 



Nos bastidores do Pink Floyd, de Mark Blake 

O Pink Floyd tem uma história secreta e fascinante, que começa em 
Cambridge, na Inglaterra, nos tempos da Segunda Guerra Mundial, 
quando seus integrantes ainda eram crianças, e se estende até 
recentemente. A vida e a música de Roger Waters, David Gilmour, Nick 
Mason, Richard Wright e Syd Barrett, assim como seus conflitos são 
esmiuçados, em um relato que impressiona pela riqueza de detalhes. 
Contendo entrevistas com dezenas de pessoas próximas aos músicos e 
com depoimentos dos próprios membros da banda, Nos bastidores do 
Pink Floyd acompanha passo a passo a gênese do Pink Floyd e toda a 
sua carreira. 

 

Eu sou Ozzy, de Ozzy Osbourne 

Ozzy Osbourne é um dos nomes mais importantes do rock. Ao formar a 
banda Black Sabbath, contribuiu para moldar um estilo que se tornaria 
conhecido no mundo todo e adorado por milhares de fãs. Além do 
impacto musical, sua personalidade carismática foi responsável por sua 
popularidade. Nesta autobiografia, Ozzy conta em detalhes e com muito 
humor sua trajetória de sucesso, escândalos, amor e muito rock ‘n’ roll. 

 

 

SP Rock Mapping 

A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo informou que as atrações do Festival SP 
Rock Mapping vão acontecer nas redes sociais das Casas de Cultura e Centros Culturais da 
capital paulista por conta do isolamento social para evitar a disseminação da Covid-19. Artistas 
do rock brasileiro vão mostrar trabalhos ligados às artes visuais, com vídeo mapping na Rua 
Augusta, que terão a transmissão ao vivo, com trilha sonora de Ratos de Porão, Orquestra 
Vermelha, Test, Magüerbes / SHN e Verônica Decide Morrer, além de homenagens à cantora 
Rita Lee. As apresentações serão feitas nos dias 18 e 19.  

Assista a transmissão pelo canal da Secretaria de Cultura. 

Rock e a COVID-19 

É fato que a COVID-19 está impactando milhões de pessoas no mundo todo. A questão é tão 
impactante que até mesmo os integrantes do Rolling Stones, que ultimamente lançam poucos 
álbuns em intervalos maiores de tempo, compuseram uma música refletindo sobre a situação 
atual. Escute aqui a canção Living In a Ghost Town. 

Da mesma forma, a banda Scorpions lançou a música Sign Of Hope buscando trazer 
esperança para o coração dos fãs durante a pandemia.  
 
 

Confira mais dicas acessando as redes sociais da Biblioteca do 
Campus Niterói! 

Instagram @bibliotecacp2niteroi  
Facebook @bpgln 

Twitter @bibliocp2nit 

http://www.youtube.com/c/smcsaopaulo
https://www.youtube.com/watch?v=LNNPNweSbp8
https://www.youtube.com/watch?v=C_G8d2n4yFg
https://www.instagram.com/bibliotecacp2niteroi/
https://www.facebook.com/bpgln
https://twitter.com/bibliocp2nit

