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O editor Arthur Nestrovski convida- me a colaborar numa antologia sobre cinema. Em meio à 
seleção de títulos para o É Tudo Verdade deste ano (3 a 13 de abril próximo), atraso a 
encomenda. Roubo minutos, numa refeição aqui, uma chuveirada ali, fazendo e refazendo a lista. 
 
A liberdade é perturbadoramente total. Devo selecionar meus dez filmes preferidos, ou aqueles 
que mais me marcaram como espectador. É muito diferente de pesquisas mais técnicas, como a 
dos "dez mais" realizada novamente no ano passado pelo British Film Institute. Lá o compromisso 
é com a história; aqui, com a autobiografia. 
 
Intuo fazer parte da última geração (a nascida nos anos 60) que tem por referência emocional 
básica o sonho acordado do cinema. Desde então, a TV roubou espaço na educação sentimental 
dos jovens, tendo sua primazia hoje disputada pelos universos dos "games" e da Internet. 
 
Um misto de surpresa e decepção me assalta ao perceber quão poucos documentários impõem-se 
no topo de minha cinemateca íntima. Vários fatores contribuem para isso. Trata-se historicamente 
de um gênero resistente a estratégias de sedução do espectador - tendência felizmente corrigida 
nas últimas décadas. Há ainda a tradicional inacessibilidade dos filmes, sempre 
ultramarginalizados no mercado audiovisual, sejam salas, videos ou TVs. 
 
Racionalmente, seria fácil forçar a inclusão de documentários de inegável impacto intelectual, 
responsáveis em grande medida por minha atual atividade como fundador e diretor de um festival 
como o É Tudo Verdade.  
 
"Verdades e Mentiras" (1975), de Orson Welles, denunciava charmosamente as estratégias do 
gênero. "A Dor e a Compaixão" (1970), de Marcel Ophuls, é uma aula da descontrução de 
histórias oficiais. O monumental "Shoah" (1986) , do ascético Claude Lanzmann, congela em filme 
o horror do Holocausto. Por sua vez, o curta "Noite e Neblina" (1955), de Alain Resnais, já havia 
me preparado para Lanzmann. 
 
Cada qual a seu modo, foram igualmente marcantes a humanidade da tragédia tão brasileira de 
"Cabra Marcado para Morrer" (1984) de Coutinho, a crítica humanista das instituições em "Titicut 
Folies" (1967) de Wiseman, o dinamismo e o frescor de "Primary" (1960) de Drew, Leacock & 
Maysles, a 
identidade metropolitana da "Berlim" (1928) de Ruttmann, o mal-estar da civilização em 
"Koyanisqatsi" (1981) de Reggio, o nazismo como estética em "Arquitetura da Destruição" (1994) 
de Cohen.  
 
A lista encheria várias colunas. São todos títulos que revisito com prazer e curiosidade - mas, na 
hora final, se tivesse de fixar- me em rever apenas dez filmes, duvido que optaria por algum deles. 
 
Alguma coisa acontece em meu coração quando lembro do amor ao cinema em "O Homem da 
Câmera" (1929) de Vertov, da poesia minimalista de "Chuva" (1929) de Ivens, da singeleza da 
ficcionalização do real em "Nanook, o Esquimó" (1922) de Flaherty, da solidão pétrea de Bandeira 
em "O Poeta do Castelo" (1959) de Joaquim Pedro, da indignação essencial de "Now" (1968) de 
Alvarez, da sublime melancolia de Chet em "Let´s Get Lost" (1988) de Weber. Como se vê, o 
atraso vai aumentar. 
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