
"Já estava acostumado a não ganhar", diz Scorsese 
Sérgio Dávila 
 
Grande vencedor da noite, diretor anuncia que fará continuação de "Os Infiltrados", 
possivelmente com Robert De Niro 
 
Quando viu seus três amigos de décadas no palco, Martin Scorsese sentiu que domingo era 
finalmente a sua noite. Confirmou a sensação ao perceber que Steven Spielberg, ao lado de 
Francis Ford Coppola e George Lucas, deu uma olhadela para ele, na platéia, antes de abrir o 
envelope. Depois, no palco, ainda brincaria: "Você checou duas vezes o envelope?". Não seria 
necessário. 
 
"Já estava acostumado a não ganhar", disse depois o diretor, finda a cerimônia, em encontro 
com repórteres do mundo inteiro nos bastidores do Kodak Theatre, em Los Angeles, do qual a 
Folha participou. Afinal, era a sua sexta indicação como diretor e a primeira vez que uma obra 
sua levava também a categoria principal, de filme. 
 
Scorsese aproveitou para anunciar que fará uma "preqüela" (espécie de prólogo) ou uma 
continuação de "Os Infiltrados", seu longa mais bem-sucedido comercialmente até hoje, com 
US$ 279 milhões de bilheteria no mundo inteiro, e que Robert De Niro pode estar nela. O 
diretor acaba de assinar contrato com a Paramount para fazer mais três filmes. Leia a seguir 
os principais tópicos da conversa. 
 
SURPRESA 
 
Eu já estava acostumado a não ganhar. Graças a Deus nós conseguimos fazer tantos filmes 
nos últimos 36 anos sem ganhar prêmios, mas conseguimos fazer com que fossem realizados.  
 
Fazer os filmes. Isso é que importa. Mas, no meio do caminho, você ganha algumas coisas, e 
eu sou grato por isso. 
 
LOS TRÊS AMIGOS 
 
Foi extraordinário quando os três apareceram e me deram uma olhadela. Francis Coppola, 
George Lucas e Steven Spielberg. Steven e eu nos conhecemos desde 1968, 1969. Francis 
Coppola, 1970. George, 1970. Eu acabei de ir a San Francisco encontrar Francis e assistir a 
seu novo longa ["Youth without Youth", o primeiro em oito anos], que é maravilhoso, no novo 
cinema de George. Isso na quinta-feira. Eles me influenciaram. Francis foi como um irmão 
mais velho. Spielberg, George Lucas e eu, particularmente naqueles primeiros dez ou 12 anos 
dos anos 70, começo dos 80, trabalhamos juntos, realmente juntos, e nos ajudamos uns aos 
outros nos nossos filmes. Foi como uma escola particular de cinema. 
 
RESTAURAÇÃO 
 
Vou tentar continuar com a Film Foundation, restaurar filmes velhos, filmes clássicos e talvez 
filmes nem tão clássicos em celulóide. Não sabemos que nova tecnologia vem por aí, mas o 
meio digital também desaparece, então temos de ser muito cuidadosos. A Hollywood Foreign 
Press nos dá dinheiro todos os anos e, nesse ano, nos deram dinheiro para restaurar "Os 
Sapatos Vermelhos" [1948], de Michael Powell e Emeric Pressberger. Devemos anunciar em 
Cannes um grupo que ajudará lugares como Coréia do Sul e Etiópia a fazer algum trabalho de 
restauração e arquivo. 
 
INFLUÊNCIAS 
 
O clima que permeia "Os Infiltrados" é de "Inimigo Público" [1931], de William A. Wellman, 
com Jimmy Cagney. Eu me lembro de ter assistido aos dez anos, e a honestidade brutal 
daquele filme me marcou. 
 
VINGADO 



Eu disse [à agente dele] que é uma boa coisa que eu não tenha ganhado antes. Porque talvez 
pudesse ter mudado a maneira como eu faço meus filmes. Eu não confiava em mim mesmo, 
não sei se era forte o suficiente antes, honestamente. 
 
CONTINUAÇÃO 
 
Estávamos falando sobre isso na noite de estréia de "Os Infiltrados". Sim, estou interessado na 
possibilidade de fazer uma "preqüela". Ou uma continuação. Não sei se vou dirigir, depende do 
roteiro. Não sei se Robert De Niro vai trabalhar nela, mas não é uma má idéia... 
 
POR QUE NÃO FEZ CAMPANHA PELO OSCAR 
 
Foi deliberado. Eu estava concentrado em fazer o filme e, se não era minha vez de ser 
premiado, não era minha vez, assim é a vida. O mais incrível é que eu consegui fazer os filmes 
que quis, "Caminhos Perigosos", "Taxi Driver", "Touro Indomável", "Os Bons Companheiros", 
"Gangues de Nova York", quem pode reclamar? Eu pensei que ganharia com "Gangues". Era 
uma paixão muito, muito antiga. Ainda é. Também batalhei por "O Aviador". Mas, a partir 
deste aqui, falei: "Vamos relaxar". 
 
CONJUNTO DA OBRA 
 
Admiro o Oscar por conjunto. Vi Howard Hawks ganhar um e Hitchcock e tantos outros que 
nunca foram premiados por um filme particular, como Robert Altman. Mas é um sentimento 
diferente ter sido escolhido como o melhor do ano... 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 27 fev. 2007. Oscar 2007, p. E1. 
 


