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nquanto se senta para 
a gravação em vídeo da 
entrevista para o site fas-
tcompany.com, em seu 
escritório com projetor 

de cinema -um espaço confortável 
e sem ostentação, cheio de cartazes 
de filmes clássicos, como O terceiro 
homem, Cidadão Kane e Ladrões de 
bicicleta-, Martin Scorsese, a emi
nência parda de Hollywood, dispa
ra uma pergunta: "Estou parecendo 
Quasímodo? Meus ombros nessa ja
queta, nesse tipo de cadeira, podem 
ficar achatados, e eu fico parecendo 
o Quasímodo". 

Scorsese é o maior diretor de cinema 
norte-americano vivo e, mesmo assim, 

A reportagem é de Rick Tetzeli, colabo
rador da Fast Company. 

não consegue decidir como se posicio
nar na cadeira. Ele é um obcecado, não 
só por esses detalhes, mas por todos os 
outros que costumam fazer uma pes
soa criativa ficar louca. Ele vai conse
guir os recursos de que precisa? Será 
que seus chefes vão gostar do que ele 
está fazendo? Vão lhe dar uma chance 
em outro projeto? Quando dizer não? 
Quando dizer sim? Em quem confiar? 
E, afinal, como se dar bem fazendo o 
trabalho que ama pelo resto da vida? 

Em uma era na qual carreiras são 
medidas em meses em vez de déca
das, Scorsese tem trabalhado de for
ma confiável há 45 anos -e continua 
não sendo fácil. "Sempre há pressão", 
diz. "As pessoas dizem que você deve 
fazer isso de um jeito, outras suge
rem uma forma diferente, há o finan
ciamento, e talvez você devesse usar 
esse ator e não o outro. E existem 

ameaças no final -se você não fizer 
assim, vai colocar a bilheteria em ris
co; se não fizer assado, nunca mais 
terá financiamento... Depois de 35, 
40 anos disso, você se cansa." 

Hollywood sempre foi um campo 
de batalha, tão difícil quanto qualquer 
ambiente corporativo tradicional. Ao 
contrário de muitos gênios criativos, 
Scorsese não teve burn-out, não repeliu 
as pessoas com quem trabalha e ge
ralmente não é considerado um terror. 
Apesar de nunca ter conseguido um 
blockbuster (Ilha do medo foi sua maior 
bilheteria até agora, com US$ 300 mi
lhões arrecadados em todo o mundo), 
a Paramount decidiu lhe dar a quantia 
declarada de US$ 85 milhões para fazer 
o filme em 3D sobre um órfão sonhador 
chamado Hugo Cabret E Scorsese vai 
bem em seu novo projeto, Silence, adap
tação de um livro sobre os missionários 
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do século 17, no Japão (que também é 
um país estrangeiro, pessoal!). 

Qualquer um que consiga financia
mento para projetos como esses sem 
dúvida aprendeu um truque ou dois. 
Como ele mesmo explica aqui, em um 
estilo metralhadora de falar, o homem 
sabe uma coisa ou outra sobre cons
truir uma vida criativa -o que se aplica 
a qualquer gestor. 

RESPEITAR 0 PASSADO... 
Ninguém fala sobre filmes como Mar
ty Scorsese. Sua conversa vai de John 
Cassavetes (um mentor) a Steven Spiel-
berg (um amigo), passando por Akira 
Kurosawa (um gosto adquirido) e Ge
orge Méliès, o diretor inovador de fil
mes mudos, cuja história é a base de A 
invenção de Hugo Cabret. 

"Quando começamos uma filma
gem", diz Dante Ferretti, desenhista de 
produção vencedor do Oscar por Kun-
dun, Gangues de Nova York, A época 
da inocência e agora Hugo, "eu leio os 
roteiros e depois Marty me mostra fil
mes -muitos, muitos deles-, com mui
tas referências diferentes, sobre a cara 
que ele quer que eu pense para nosso 
trabalho. Ele tem todos esses filmes na 
cabeça, vai direto a determinado plano, 
dizendo: 'Lembre-se desta imagem, é 
essa sensação que quero?' 

Scorsese se revela nesses detalhes. 
Gosta de falar de diretores em três ní
veis: seus filmes, suas carreiras e suas 
vidas dentro e fora de Hollywood. Ele 
é fascinado pela forma como esses ho
mens (e, ocasionalmente, mulheres) 
conseguiram -ou não- passar pelo 
corredor polonês da crítica. 

Em 1995, ele narrou e codirigiu um 
documentário sobre a carreira de
les, chamado A personal journey with 
Martin Scorsese through American mo-
vies [o filme não foi lançado no Brasil, 
mas seu título em tradução literal se
ria "Uma jornada pessoal com Martin 
Scorsese pelo cinema norte-america
no"]. É um manual prático em vídeo 
de como construir uma carreira, dis
farçado na maior lição de história do 
cinema norte-americano já feita. 

Remontando a D.W. Griffith, pas
sando por Howard Hawks e Billy Wil-
der, e chegando até cineastas mais 
atuais, ele analisa como esses "con
trabandistas, iconoclastas e ilusionis
tas" conseguiram levar uma versão 
de suas visões criativas para a tela. 
"Eu estava interessado principalmen
te naqueles que burlaram o sistema 
para fazer seus filmes", explica ele 
no vídeo. "Para sobreviver, dominar o 
processo criativo, cada um teve de de
senvolver a própria estratégia." 

Para alguém cujas inovações são nu
merosas -a introdução de determinado 
vernáculo de rua de Nova York nos fil
mes Caminhos perigosos e Who's that 
knocking at my door, a intimidade das 
cenas de boxe em Touro indomável; a 
urgência e o ritmo em Os bons compa
nheiros; e agora, em Hugo, a reinter
pretação ou redescoberta de como o 
3D pode reforçar a beleza de um filme 
sem se intrometer na história-, Scor
sese se entende como um produto e 
a pessoa que luta contra o sistema de 
Hollywood. 

Ele traça linhas claras entre os clás
sicos e seu trabalho: o socorrista que 
Nicolas Cage interpretou em Vivendo 
no limite é um "santo moderno do dia 
a dia, como o que Rossellini criou em 
Europa'51"; as sequências de luta em 
Touro indomável foram retiradas de 
um balé de Os sapatinhos vermelhos 
[veja quadro abaixo]. 

Seu conforto com o passado é tão 
profundo que ele romantiza o antigo 
sistema de Hollywood, no qual direto
res trabalhavam para um estúdio pro
duzindo pelo menos um filme por ano, 
quando não três ou quatro. "Sempre 
existiu uma parte de mim que queria 
ser um diretor de antigamente", diz ele, 
rindo. "Mas não consegui fazer isso. 
Não sou profissional." 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



...CONFIAR NOS CONFIDENTES... 
Ferretti é um dos homens de con
fiança de Scorsese neste momento, 
ao lado do diretor de fotografia Bob 
Richardson, da figurinista Sandy 
Powell, da produtora de elenco Eilen 
Lewis e, acima de tudo, da montadora 
Thelma Schoonmaker. 

Tanto quanto possível, ele gosta de 
trabalhar com a mesma equipe e com 
os mesmos atores. Primeiro vieram 
Robert De Niro, Harvey Keitel e Joe 
Pesci; mais recentemente, Ben Kings-
ley e, é claro, Leonardo DiCaprio; em 
Silence, ele se volta novamente a Da
niel Day-Lew is. 

"Qualquer grande artista precisa de 
muito apoio", diz Shoonmaker. "Somos 
um grupo totalmente comprometido 
com seus altos padrões, e entendemos 
o que ele busca." 

O processo criativo do diretor, ao 
contrário de um ator, é essencialmente 
colaborativo, e muitos dos momentos 
de criação de Scorsese aconteceram 
por sugestão de quem estava próximo 
a ele. Assistindo a algumas tomadas 
iniciais de Touro indomável, o diretor 
britânico Michael Powell observou: 
"Há algo errado com a cor dessas luvas 
vermelhas". Foi quando, segundo Scor
sese, ele percebeu que o filme teria de 
ser feito em preto e branco. 

Quando procurava uma locação 
para a grande batalha de Five Points 
em Gangues de Nova York, Ferretti o 
carregou até a Cinecittà, em Roma. 
"Estávamos falando sobre isso em Ve
neza", diz Ferretti. "Havíamos conside
rado Nova York, mas nada na cidade se 
parecia com o que era em 1860. Pensa
mos no Canadá, mas é muito frio. En
tão decidimos ir a Roma dar uma olha
da na Cinecittà. Adorei a ideia, já que 
moro na Itália. Antes de irmos, liguei 
para um restaurante bom perto dali e 
disse: 'Escute, estou levando o sr. Mar
tin Scorsese, e é importante que coma
mos bem. Você está me entendendo? É 
muito importante!'. Então fomos até o 
estúdio -Martin, Thelma e todos nós-, 
depois ao restaurante. Foi por isso que 
filmamos Gangues ali! É claro que ha
via outros motivos..." 

Se confiar nos confidentes é um 
dos segredos de Scorsese, não depen
der totalmente deles e ficar refém de 
suas críticas é outro, como ocorreu 
com o diretor de fotografia Michael 
Ballhaus [veja quadro na próxima 
página] "Há dois tipos de poder que 
você deve combater", diz Scorsese. "O 
primeiro é o dinheiro, nosso sistema. 
O outro são as pessoas próximas a 
você; deve-se saber quando aceitar as 
críticas e quando lhes dizer não." 

...JOGAR O JOGO CORPORATIVO... 
Às vezes você simplesmente tem de 
ceder ao sistema. Scorsese conforta
velmente admite que fez pelo menos 
dois filmes, de maneira calculada, 
pelo negócio: A cor do dinheiro, em 
1986, e Cabo do medo, em 1991. O 
início dos anos 1980 foi difícil para 
ele. "Por um bom tempo", diz Schoon
maker, "nossos filmes não foram re
conhecidos e não fizeram dinheiro -o 
que foi um problema sério." 

Por mais que os críticos agora ad
mirem Caminhos perigosos, Taxi dri
ver, Touro indomável e até mesmo O 
rei da comédia, nenhum deles rendeu 
bilheteria. A última tentação de Cristo 
começou em 1983, mas, seis semanas 
antes do início da produção, o estúdio 
a cancelou. Na sequência de O rei da 
comédia veio Depois de horas, uma 
comédia excêntrica estrelada por 
Griffin Dunne. O filme foi feito dentro 
do orçamento e do prazo, durante 40 
noites no SoHo, e teve um bom resulta
do como produção de baixo orçamen
to, mas nada disso importou. 

"Eles me viam como alguém estra
nho a Hollywood, um diretor indepen
dente", relembra Scorsese. Veio então 
A cor do dinheiro. Paul Newman estava 
interessado em fazer uma sequência 
de Desafio à corrupção, filme de 1961 
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que ele estrelou com Jackie Glea-
son. Scorsese abominava a ideia de 
realizar uma sequência de qualquer 
coisa, mas diz que estava intrigado 
com o personagem de Eddie Felson: 
"Novamente, era um cara que correu 
muitos riscos, ultrapassou a linha, 
não entendia a própria autodestrui
ção, e não compreendeu até que fosse 
tarde demais". 

Então ele aceitou o trabalho, para 
provar a Hollywood que podia con
quistar um sucesso de bilheteria. 
"Foi um movimento calculado. Pre
cisava fazer com que os cabeças do 
novo estúdio achassem que deve
riam me dar outra chance, me finan
ciar novamente." 

O filme estourou e Paul Newman le
vou para casa o Oscar de melhor ator. 
Como resultado, pelo menos da forma 

como Scorsese conta a história, ele 
ganhou o direito de finalmente fazer 
o projeto pelo qual era apaixonado: A 
última tentação de Cristo. A produção 
torturante, porém, drenou seus recur
sos. "Nunca me interessei em acumu
lar dinheiro, sabe. E nunca tive cabeça 
para negócios", explica ele. "Tive pro
blemas financeiros sérios no decor
rer dos anos. Possuo uma ótima casa 
agora, em Nova York, mas sofri com 
problemas graves. No meio dos anos 
1980 foi patético, quero dizer, meu pai 
precisou me ajudar. Eu não podia sair, 
não podia comprar nada. Mas a esco
lha foi minha." 

Três confidentes o pressionaram a 
fazer Cabo do medo: seu agente, e de
pois chefe da Creative Artists Agency 
(CAA), Michael Ovitz, o melhor conse
lheiro profissional que Scorsese teve; 

Robert De Niro, cativado pelo papel de 
Max Cady, o psicótico criminoso dis
posto à vingança; e Steven Spielberg. 

"Estávamos jantando em Tribeca", 
recorda, "e eu falei: 'Steven, não pos
so fazer isso, detestei o roteiro'. E ele 
disse: 'Marty, se você fizesse o filme, 
a família viveria no final?'. Concordei, 
então ele respondeu: 'Se esse é o caso, 
faça o que quiser até lá. E, a propósi
to, esse cara aqui é o roteirista. Wesley 
[Strick], conheça o Marty"' 

Ele aceitou fazer o filme, com a to
tal colaboração de Strick. "Tentamos 
promover o gênero quanto pudemos", 
lembra-se ele. "E nunca me esque
cerei da ligação que recebi de Ovitz 
depois de termos terminado. Atendi o 
telefone e ele disse: 'Parabéns, Marty, 
você está solvente. Agora não vá es
tragar tudo de novo? 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 3, ano 16, n. 92, p. 50-54, maio/ jun. 2012.




