


"Faça a Coisa Certa". O título 

do filme mais famoso do cineas-

ta parece ter virado seu mantra. 

Em seus trabalhos mais re-

centes é a isso que ele se propõe. 

E quer inspirar os outros a fazer 

o mesmo. É a ideia do livro in-

fantil "Giant Steps to Change the 

World" ("Passos Gigantes Para 

Mudar o Mundo", em tradução 

livre), lançado neste ano nos EUA. 

Este também é o objetivo do 

seu último documentário, "If God 

is Willing and da Creek Don't Ri-

se" (exibido no Brasil pela HBO), 

que mostra os esforços de recu-

peração de New Orleans cinco 

anos depois de ser atingida pelo 

furacão Katrina. 

Neste ano, ainda, o diretor 

volta a Hollywood para dirigir o 

thriller "Nagasaki Deadline". 

Depois disso, pode vir ao Bra-

sil dirigir um filme sobre futebol 

chamado "The Beautiful Game". 

O esporte é uma de suas grandes 

paixões. O Brasil é outra. 

Esteve aqui em 1996 junto 

com Michael Jackson, quando 

gravaram o clipe de "They Don't 

Care About Us". Na ocasião, co-

nheceu a fotógrafa brasileira Ana 

Quintella. "Desde então, estive 

com ele várias vezes em Nova . 

York. Conversamos sobre fute-

bol, sobretudo após as Copas", 

diz a fotógrafa, autora da con-

versa que você lê a seguir, e que 

aconteceu em uma barraca de 

hot dog em frente à Universi-

dade de Nova York, onde Spike 

Lee iria dar aula dali a pouco. 

Outro dia li esta frase: "Spi-

ke Lee não é o sujeito mais 

simpático do mundo. Ele se 

importa com as pessoas, mas 

não fica claro o quanto real-

mente gosta delas". O que 

isso diz sobre você? Olha, as 

pessoas acham que eu sou um 

cara constantemente de mau 

humor e louco por uma briga. 

Mas não é nada disso. Gosto de 

uma boa conversa e rio com 

frequência. Discussões? Adora-

ria não precisar entrar em uma, 

mas às vezes é inevitável. A ver-

dade é que não me importo com 

o que acham de mim. Eu sou 

quem eu sou. Acredito nisso! 

Eu tenho a impressão de que 

você deixou a sua dureza pa-

ra os filmes de ficção. Nos 

documentários, você se dei-

xa ser mais delicado, mais 

sensível. Impressão errada. 

São assuntos diferentes: um é 

narrativa e outro, documentá-

rio. Você pode impor mais a sua 

visão numa narrativa, mas no 

documentário o que conta é a 

história. As pessoas falam por 

elas mesmas. Outra diferença 

é que num filme de ficção a gen-

te leva de duas a três horas pa-

ra iluminar uma cena, o que não 

acontece no documentário. 

Nos seus trabalhos mais re-

centes, você tem feito no-

vas parcerias, fala de novos 

temas. A idade e a experi-

ência abriram ainda mais 

seus interesses? Não tem na-

da a ver com a idade. Meu tra-

balho ficou muito marcado pe-

los filmes Taça a Coisa Certa", 

"Febre na Selva" e "Malcom X " , 

que tratavam de conflitos ra-

ciais. Mas fiz muitos outros. Se 

olhar o trabalho como um to-

do, você vai ver que eu sempre 

tive vários interesses. 

Você também tem trabalha-

do muito com TV ultimamen-

te. É diferente contar uma 

história no cinema ou na TV? 

Não. O orçamento certamente é 

diferente, mas contar uma his-

tória é contar uma história. E as 

TVs a cabo aqui nos Estados Uni-

dos têm feito muitas coisas in-

teressantes. Elas têm se arrisca-

do mais, especialmente a HBO. 

Eu tenho mais chances de fazer 

as coisas que quero trabalhan-

do para a televisão. 

No Brasil também são pro-

duzidas coisas boas para a 

TV. Mas vocês têm aquelas no-

velas... (risos) 

Melhor a gente falar de fute-

bol... Quero perguntar. O que 

aconteceu com o Kaká na África 

do Sul? Ele estava machucado? 

Não jogou nada bem! E como foi 

que o Dunga virou técnico? 

Ninguém queria o cargo de-

pois do fiasco da Copa de 

2006. Ele aceitou... Os jogado-

res o criticaram depois da Copa? 

Não, todos o apoiaram. Os jo-

gadores pareciam de mau hu-

mor. Era por causa dele? Um 

espírito diferente, me parecia. 

Eu torci para vocês, apesar do 

jogo feio. Tem uma coisa que 

eu não entendo. Por que um 

treinador brasileiro quer que a 

seleção brasileira não jogue co-

mo brasileiros jogam? É isso 

que a gente quer ver! Você de-

ve ser quem você é. Do contrá-

rio, não funciona. 

A frase "Um pequeno passo para 
um homem, um grande salto para a 
humanidade", que Neil Armstrong 
proferiu quando caminhou na Lua, 
define o livro infantil que Spike Lee e 
sua mulher Tonya Lewis Lee acaba-
ram de lançar nos Estados Unidos. É 
uma aula de ativismo e autoestima 

para crianças, anunciando que 
nenhum sonho está longe demais para 
ser realizado. E assim o livrinho, com 
elogiadas ilustrações de Sean Quails, 
vai mostrando quem sonhou antes e 
fez um mundo melhor. They left big 
shoes for you to fill (numa tradução 
livre, eles deixaram grandes pegadas 

para você preencher), diz o texto aos 
pequenos leitores. O casal lista exem-
plos de gente que não se intimidou e 
fez a diferença - com citações até do 
pintor Jean Michel Basquiat. 

Spike e Tonya já haviam lançado 
"Please, Baby, Please", um livro fofís-
simo que mostra os pais enfrentando 

as situações clássicas, do tipo por 
favor, bebê, vá para a cama"B, e "Ple-
ase, Puppy, Please", variação do tema 
com um cachorrinho que apronta 
todas. Tonya, que é produtora de TV 
e escritora, recentemente emprestou 
seu rosto para uma campanha con-
tra a mortalidade infantil. 
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