
Mundo conturbado  
Jairo Lavia 
 
O 11º Festival É Tudo Verdade destaca as tensões geopolíticas entre 111 documentários. 
 
Para o organizador do Festival É Tudo Verdade, Amir Labaki, a melhor maneira de entender o 
mundo conturbado de hoje é assistir a documentários que expressem alguma complexidade 
geopolítica. Para isso, em sua 11º edição, ele preparou uma seleção especial intitulada "A Era 
do Medo", dentro da mostra informativa "O Estado das Coisas", com 14 filmes que abordam a 
disseminação da violência no mundo contemporâneo.  
 
A edição 2006 acontece paralelamente em São Paulo e Rio de Janeiro, entre os dias 23 de 
março e 2 de abril, seguindo para Brasília de 4 a 16 de abril. Este ano o evento se estende 
para cidade paulista de Campinas, que recebe alguns filmes entre os dias 24 a 30 de abril. 
Criado em 1996, numa época de retomada das produções nacionais, o Festival de 
documentários É Tudo Verdade ultrapassa a barreira de dez anos com muito vigor. São 111 
títulos programados este ano com um recorde em número de produções inscritas: 956, sendo 
568 internacionais de 81 países e 388 brasileiras (um acréscimo de 40% e 10% 
respectivamente em relação ao ano passado).  
 
"O foco dos filmes de "A Era do Medo" transcende a guerra ao terrorismo, catalisada pelo 11 
de setembro, para englobar as principais violações em massa dos direitos humanos no mundo 
pós-Guerra Fria", afirma Labaki. Grandes tensões internacionais são alguns dos temas da 
seleção de documentários, todos com a intenção de construir um panorama da complexa e 
resistente violência no mundo.  
 
Serão representados no evento os genocídios em Srebrenica ("Srebrenica: Nunca Mais?"), 
Kosovo ("Alguém tem um Plano?"), Ruanda ("Mate-os Todos! - História de um Genocídio sem 
Importância"); as crises no Haiti ("Aristide e a Revolução sem Fim") e na Tchechênia ("Terror 
em Moscou"); bem como a Questão Palestina ("Leila Khaled, Seqüestradora" e "Vingue tudo, 
mas deixe um dos meus olhos"). Dois documentários registram a ocupação americana no 
Iraque: "Na Sombra das Palmeiras - Iraque", do australiano Wayne Coles-Janess e "Ocupação: 
Terra do Sonho", que ficou entre os quinze pré-selecionados para o Oscar deste ano, dirigido 
pelos americanos Garret Scott e Ian Olds.  
 
Competição  
 
São 17 documentários que concorrem na competição de longas internacionais, como "Briga de 
Rua", que ficou entre os cinco finalistas do Oscar 2006; "El Perro Negro - histórias da Guerra 
Civil Espanhola", vencedor do Tribeca 2005; "KZ - Campo de Concentração", vencedor do 
Grande Prêmio do Júri no Sundance Film Festival 2006, e "Irmãs na Lei", destaque em 
Amsterdã. 
 
Já a Competição Brasileira está representada por 19 títulos (dez longas e nove curtas) que 
integram a produção atual. "Há uma presença constante de títulos que abordam a violência 
social, mais ainda não é tão hegemônica e decisiva quanto lá fora. O que me surpreende é 
ninguém ter pensado em produzir um documentário sobre a crise política recente", ressalta 
Labaki. 
 
Entre os nomes que se debruçaram em temas sociais está o de Evaldo Mocarzel, que dá 
continuidade a sua tetralogia sobre São Paulo iniciada com "A Margem da Imagem". Para este 
ano ele apresenta "A Margem do Concreto" sobre as lideranças que promovem atos de 
ocupação no centro da cidade. Tema similar ao de "Dia de Festa", de Toni Venturi. Vencedor 
da edição de 1997 do Festival com "O Velho - A História de Luiz Carlos Prestes", seu filme 
narra a vida de quatro mulheres líderes do MSTC - Movimento dos Sem-Teto do Centro de São 
Paulo. De Kiko Goifman, ligado à recente safra de documentaristas brasileiros, o festival traz 
"Atos de Homens", que revê o massacre na Baixada Fluminense, em 2005.  
 



Já Briso e Gilberto Topczewski com "Pixote in Memoriam" revisitam a produção Pixote, de 
Hector Babenco, para explicar a trágica história de seu protagonista, Fernando Ramos da Silva. 
O presídio do Carandiru volta a ser tema de um documentário depois do premiadíssimo "O 
Prisioneiro da Grade de Ferro", vencedor do melhor documentário do evento em 2003. Do 
diretor Tocha Alves e Daniel Lieff, "Deus e o Diabo em cima da Muralha", desta vez foca a 
narrativa em depoimentos de ex-funcionários e no médico Dráuzio Varella.  
 
A música é tema de três documentários - "Diário de Nana" sobre o percussionista Naná 
Vasconcelos; "Herbert de Perto", a cerca da trajetória de Herbert Viana e "Dona Helena", que 
narra a vida da violonista pantaneira Helena Meirelles, falecida em 2005.  
 
Retrospectivas 
 
As mostras especiais serão dedicadas ao cineasta alemão Werner Herzog e ao brasileiro Jorge 
Bodansky. Já o crítico de cinema e escritor Jean-Claude Bernardet ganha uma homenagem em 
seus 70 anos de idade com a exibição de seis documentários dirigidos e co-dirigidos por ele e 
mais dois retratos dele realizados pelos cineastas Ricardo Miranda e Kiko Mollica.  
 
Responsável por sucessos de ficções no currículo como "Aguirre A Cólera dos Deuses" e "O 
Enigma de Kaspar Hauser", a mostra dedicada a Werner Herzog apresenta uma outra faceta 
desse diretor que, junto com Wim Wenders e Raine Werner Fassibider, formou o triunvirato do 
novo cinema alemão dos anos 1970. Serão apresentados dez de seus documentários, alguns 
inéditos no Brasil, inclusive a première de "O Homem-Urso", vencedor no Sundance Film 
Festival no ano passado.  
 
Diretor do clássico documentário "Iracema: Uma Transa Amazônica", de 1980, Jorge Bodanzky 
foi um cineasta que sofreu as vicissitudes de um artista em seu próprio país. Censurado no 
período da ditadura militar, suas freqüentes parcerias com estrangeiros o levaram a exibir seus 
filmes fora do Brasil. Para resgatar sua vigorosa travessia pelo cinema nacional serão exibidos 
13 de seus médias e longas metragens produzidos no Brasil e também em co-produção com a 
Alemanha e a França. 
 
Ainda na seção de Programas Especiais, seis filmes selecionados focalizam personalidades de 
diversas manifestações artísticas. Música ("Um Retrato Íntimo de Peter Sellars", "À procura de 
Mozart", "Rolling Like a Stone" e "Quem Enterrou Paul McCartney"); dança ("As 1001 vidas de 
Lila Rodrigues") e cinema ("Person", sobre o cineasta paulista Luiz Sérgio Person).  
 
O Festival É Tudo Verdade traz ainda sete curtas e quatro longas metragens dentro da seção 
"Horizontes", destinadas a obras que ampliam as fronteiras da linguagem do gênero. Como é 
de praxe no evento, a seção "Wellesvile" reserva dois filmes realizados em torno da figura do 
cineasta Orson Welles. Argentina, Chile, Cuba, Equador, México, Nicarágua e Uruguai são os 
representantes selecionados para compor os sete títulos do Foco Latino-Americano.  
 
Paralelamente ao evento, entre os dias 28 e 31 deste mês, o Itaú Cultural, em São Paulo, 
apresenta a 6ª Conferência Internacional do Documentário, realizada em parceria com o 
Cinusp.  
 
É Tudo Verdade - 11º Festival Internacional de Documentários 
 
São Paulo (23/03 a 02/04)  
Centro Cultural Banco do Brasil, CineSesc, Cinusp, Itaú Cultural e Museu da Imagem e do Som 
- MIS e Olido 
 
Rio de Janeiro (24/03 a 02/04) 
Centro Cultural Banco do Brasil (cinema e sala de vídeo), Cine Odeon BR e Memorial Getúlio 
Vargas. 
 
Brasília (4 a 16/04)  
Centro Cultural Banco do Brasil  



Campinas (24 a 30/04) 
Espaço CPFL 
 
Entrada gratuita 
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