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LOS CUADERNOS DE CINEMA23 são projetados para coletar e registrar o 
conhecimento, a experiência e o pensar sobre o cinema. Eles têm o objetivo 
de proteger, compartilhar e promover a cultura e os vários trabalhos 
cinematográficos da América Latina e da Península Ibérica. Esta publicação 
é possível graças a participação dos integrantes do CINEMA23.
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PRÓLOGO

Em 2016, Cinema23 organizou pela primeira vez a Semana Fénix, uma série de projeções, 
encontros e atividades acadêmicas em torno do Prêmio ibero-americano de cinema Fénix, 
para propiciar o debate e a reflexão sobre o trabalho cinematográfico. Este caderno é o 
registro de uma conversa sobre o ofício da atuação, para a qual reunimos algumas das 
atrizes e atores indicados ao Prêmio Fénix, para o intercâmbio de ideias e perspectivas. 
A conversa foi moderada pela atriz mexicana Karina Gidi, e contou com a participação 
de Juana Acosta, Sonia Braga, Alfredo Castro e Luis Gnecco, além da valiosa intervenção 
de Marisa Paredes, público convidado nessas atividades.

INTRODUÇÃO

Refletir sobre a atuação e sobre o trabalho do ator no cinema é para mim uma atividade 
apaixonante e enriquecedora, não só pela natureza misteriosa e íntima que cada processo 
criativo significa, mas também pela possibilidade de testemunhar o empoderamento que 
o cinema ibero-americano tem tido nos últimos anos. Quando recebi o convite para 
moderar um encontro com atores como Sonia Braga, Luis Gnecco, Alfredo Castro e 
Juana Acosta, comecei a imaginar as possíveis formas de provocação que devia usar para 
conseguir uma troca produtiva de experiências e conhecimentos. Escrevi uma longa e bem 
pensada lista de perguntas que pudessem detonar conversas interessantes e prazerosas. 
Não teria que esforçar-me tanto: os quatro atores tiveram, durante a uma hora e pouco 
que durou o encontro, a abertura, a generosidade e o carisma suficientes para manter 
nosso interesse e para revelar-nos a forma com a qual cada um vem explorando seu 
trabalho no set, sua relação com os diretores, seu critério de escolha de personagem ou 
sua doce resignação ao enquadramento. Falaram a partir de um lugar da honestidade e 
sem estrelismos. Muitas descobertas!

Espero que curtam esta conversa e encontrem nela a humanidade e a beleza que  
cada um dos convidados entrega, assim como a confusão e os medos que também os 
acompanham de vez em quando.

Minha imensa gratidão ao Cinema23 pelo convite e pela confiança. E minhas 
mais retumbantes felicitações por realizarem esse tipo de encontro.

Até a próxima.

www.cinema23.com
Publicação gratuita, proibida a comercialização.
A reprodução total ou parcial dos textos e imagens contidos 
nesta publicação é proibida salvo prévia autorização do editor.
CINEMA23 celebra as diferentes opiniões expressas por seus integrantes.

Este caderno foi impresso em julho de 2017.
A impressão consistiu de 1500 cópias.
Impresso no México | 2017

Karina Gidi

Cinema23
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JUANA ACOSTA

Juana Acosta (Colômbia, 1976) iniciou sua carreira na televisão colombiana aos 18 anos 
quando protagonizou a novela Mascarada. Após uma temporada na Espanha na escola 
de Juan Carlos Corazza, regressa à Colômbia onde começa sua trajetória no cinema com 
os filmes Golpe de estadio (1998) de Sergio Cabrera, Es mejor ser rico que pobre (1999) de 
Dago García, Kalibre 35 (2000) de Raúl García e Juegos bajo la luna (2000) de Mauricio 
Walerstein. Desde 2000 vive na Espanha, onde vem desenvolvendo a maior parte de sua 
carreira tanto no cinema como na televisão, trabalhando com diretores como Alex de la 
Iglesia, David Trueba, Olivier Assayas, Jacques Toulemonde, Phillipe Godeau e Denys 
Arcand. Foi jurada na seção Horizontes Latinos do 62º Festival de Cine de San Sebastián 
e de Territorio Latinoamericano do 16º Festival de Cine de Málaga; em 2015 o Festival 
de Cinema de Biarritz a premiou com o FIPA de ouro de Melhor Interpretação Feminina, 
por seu trabalho em Le Sanctuaire; em 2016 foi indicada ao Prêmio ibero-americano de 
cinema Fénix por sua performance em Anna.

SONIA BRAGA

Sonia Braga (Brasil, 1950) começou sua carreira de atriz na televisão brasileira com apenas 
catorze anos, aos 17 entrou para o mundo do teatro e aos 19 rodava seu primeiro filme. 
Seu primeiro êxito internacional foi Dona Flor e seus dois maridos, dirigido por Bruno 
Barreto, depois tornou-se uma das figuras centrais da época de ouro das novelas brasileiras 
produzidas pela TV Globo. Em 1983 Barreto a dirige ao lado de Marcello Mastroianni 
em Gabriela, cravo e canela. Em 1988 trabalhou sob a direção de Robert Redford em 
The Milagro Beanfield War e em 1990 acompanhou Clint Eastwood, Charlie Sheen e Raúl 
Juliá em The Rookie, filme policial dirigido pelo próprio Eastwood. Novamente com Juliá 
e com William Hurt, participou do filme O beijo da mulher aranha (1985), de Héctor 
Babenco, cujo papel principal lhe rendeu sua primeira indicação ao Globo de Ouro. Em 
1989 e 1995 foi novamente indicada a esse prêmio por Moon over Parador (1988) de 
Paul Mazursky, e The Burning Season (1994) de John Frankenheimer. Em 1996 voltou ao 
cinema brasileiro com Tieta do Agreste, do qual também foi produtora. Participou também 
das séries Sex and the city, Law and order e CSI: Miami, entre outras. Foi indicada aos 
Prêmios Bafta e Emmy; e em 2016 recebeu o Prêmio ibero-americano de cinema Fénix 
por sua protagonista em Aquarius (2016), de Kleber Mendonça Filho.

ALFREDO CASTRO

A trajetória de Alfredo Castro (Chile, 1955) se concentre principalmente no teatro, onde 
além de atuar, dirige, porém, teve uma importante participação na televisão e no cinema 
de seu país natal. Foi um dos fundadores das companhias Teatro Itinerante e La Memoria; 
professor e subdiretor da Academia de Teatro de Fernando González; presidente da 
Associação Gremial de Diretores do Chile e diretor artístico da Mostra de Dramaturgia 
organizada pela Secretaria Geral de Governo. Em 1982 participou em De cara al mañana, 
uma produção para Televisión Nacional de Chile. No cinema, colaborou com o diretor 
chileno Pablo Larraín, nos filmes Tony Manero (2008), Post mortem (2010), No (2013), 
El club (2015) e Neruda (2016), e com os diretores Andrés Wood em La buena vida (2008), 
Daniele Ciprí em È stato il figlio (2012), Sebastián Sepúlveda em Las niñas Quispe (2014) 
e Lorenzo Vigas em Desde allá (2015). Durante sua carreira recebeu importantes reconhe-
cimentos como o Prêmio Altazor de las Artes Nacionales em três ocasiões, o Prêmio APES 
em dez, o Prêmio Coral no Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, o 
Mayahuel no Festival Internacional de Cine de Guadalajara e o Prêmio ibero-americano 
de cinema Fénix em 2015, alem de outra indicação em 2016.

KARINA GIDI

Atriz de teatro, cinema e televisão, Karina Gidi (México, 1971) já trabalhou em mais 
de 25 obras entre as quais destacam Uma lua para o bastardo (A Moon for the Misbegotten) 
de Eugene O’Neill, Rock ‘n’ Roll de Tom Stoppard, e Incêndios (Incendies) de Wajdi Mouawad. 
Foi indicada em três ocasiões ao Prêmio Ariel e ganhadora do Mayahuel de Melhor Atuação 
Feminina no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara pelos longas-metragens 
Demasiado amor (2001) de Ernesto Rimoch e Tercera Llamada (2013) de Francisco Franco. 
Participou  também em produções para a TV como Fonda Susilla de Alonso Ruizpalacios 
e Estado de gracia de Carlos Bolado. No cinema, seu trabalho se destaca nos filmes Abel 
(2010) de Diego Luna, Colosio, el asesinato (2012) de Carlos Bolado e La guerra de Manuela 
Jacovic (2014) de Diana Cardozo.
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LUIS GNECCO

Ator de cinema, teatro e televisão, Luis  Gnecco (Chile, 1962) estudou quatro anos de 
biologia na Universidade do Chile mas decidiu retirar-se para ingressar na Escola de Teatro 
de Fernando González. Participou nas produções De chincol a jote (1987-1991) e El desjueves 
(1992-1994), espaços humorísticos que dividiu com seus parceiros de televisão Cristián 
García-Huidobro e Gonzalo Robles, e as tele séries Amores de mercado (2001), Brujas 
(2005), e Soltera otra vez (2013), e reconhecido intérprete de teatro em companhias como 
o Teatro La Memoria, entre outras, em começos dos anos noventa. No cinema participou 
de filmes como Hay algo allá afuera (1990) de Pepe Maldonado, Johnny Cien Pesos (1993) 
de Gustavo Graef-Marino, Sexo con amor (2003) de Boris Quercia, Paréntesis (2005) de 
Pablo Solís e Francisca Schweitzer, Padre Nuestro (2006) de Rodrigo Sepúlveda, Casa 
de remolienda (2007) de Joaquín Eyzaguirre, Chile puede (2008) de Ricardo Larraín, 
No (2012) y Neruda (2016) de Pablo Larraín, El bosque de Karadima (2015) de Matías 
Lira, entre outros. Em 2016 ganhou o prêmio de Melhor ator no History Havana Film 
Festival em Nova York, e foi indicado ao Prêmio ibero-americano de cinema Fénix por 
sua performance em Neruda.

MARISA PAREDES

Marisa Paredes (Espanha, 1946) estreou aos quinze anos com a companhia de Conchita 
Montes, desde então o teatro a acompanhou durante toda a sua trajetória profissional.  
É reconhecida por seu trabalho com Pedro Almodóvar, porém tem sido dirigida por reco-
nhecidos diretores em produções como Profundo carmesí (1996) de Arturo Ripstein 
ou La vita è bella (1997) de Roberto Benigni. Com uma filmografia de mais de cinquenta 
filmes, seu trabalho se destaca em filmes como Entre tinieblas (1983), Tacones lejanos 
(1991), La flor de mi secreto (1995), Todo sobre mi madre (1999), Hable con ella (2002) e 
La piel que habito (2011), de Pedro Almodóvar; El espinazo del diablo (2001) de Guillermo 
del Toro, Amores locos (2009) de Veda Docampo Feijóo, El dios de madera (2010) de 
Vicente Molina Foix, Gigola (2010) de Laure Charpentier, Les yeux de sa mère (2011) de 
Thierry Klifa. Entre 2000 e 2003 foi presidente da Academia del Cine Español. Durante sua 
carreira de mais de cinquenta  anos recebeu inúmeros reconhecimentos como o Fotograma 
de Plata, em cinco ocasiões, e o Premio de la Unión de Actores.

ATORES NATURAIS E ENSAIO

Karina Gidi: Elegi alguns temas para conversar com vocês sobre nosso trabalho: a atuação 
em geral e a atuação no cinema. Gostaria que aproveitássemos esse momento para trocar 
ideias e experiências. Se algum dos temas lhes chama a atenção para começar, comecemos 
por aí, e se há algum outro que não esteja aqui e que desejem acrescentar, assim faremos. 
Todos esses temas tem a ver com a natureza do nosso ofício, com os detalhes que me 
parecem mais representativos e que são além disso zonas onde não há um certo ou um 
errado porque vêm a partir da “cozinha” individual de cada um de nós.

O primeiro tema tem a ver com a continuidade emocional durante a filmagem: 
Como fazemos? Como conseguimos essa continuidade? A que nos agarramos quando 
temos um filme cuja filmagem tem uma duração de sete semanas mas tudo em realidade 
transcorre em muito pouco tempo? Ou, ao contrário, quando passa muito tempo e são 
muitos os acontecimentos?

O segundo tema tem a ver com como geramos emoção através do pensamento. 
Como construímos primeiro o pensamento e a partir daí permitimos que ocorra a emoção? 
Como geramos emoção através das sensações físicas dependendo da história, da natureza 
de nossos personagens e da situação onde estamos? Como construímos o temperamento 
e o caráter de um personagem? Nos consideramos massa maleável a serviço do diretor ou 
nos consideramos co-criadores da história e do filme?

Se há diretores aqui, não escutem, não falem, vocês não têm voz nem voto por 
hoje. Eu sou uma atriz formada no teatro, então tenho uma visão sobre a importância do 
ensaio que nem todos os atores de cinema compartilham. Assim, proponho que falemos 
também um pouco sobre a utilidade ou não de ensaiar para o cinema. 

Para o tema seguinte, só um de vocês pode responder hoje, e tem a ver com a cons-
trução de um personagem que efetivamente viveu. Se mais alguém tem uma experiência 
similar e quiser compartilhá-la, será incrível.

E, finalmente, e por razões evidentes, me interessaria falar sobre a participação da 
mulher no cinema ibero-americano, um tema que não é exclusivo para as mulheres aqui 
presentes. Aqui estamos três sortudas mulheres que fomos convidadas a interpretar perso-
nagens femininos completos aos que lhes acontecem coisas. Mas, estamos bem refletidas 
no cinema ibero-americano ou não? Quanto nos falta?

Essas são minhas provocações, não sei quem queira começar.

Alfredo Castro: Proponho começar pela pergunta sobre a atuação para cinema. Se atua 
ou não se atua no cinema? Para iniciar a conversa, em Desde allá, o filme venezuelano, 
me coube co-protagonizar com um rapaz que não era ator. Um rapaz da rua que fez um 
breve trabalho de atuação de um mês. Essa situação obriga um ator a colocar-se em outra 
circunstância no paradoxo de atuar ou não atuar.
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KG: Em sentido estrito, já é atuar desde que está habitando uma ficção ainda que o rapaz 
não seja treinado. Mas como foi para você dividir o set com um não-ator? 

AC: Foi interessante porque ele também não conhecia o roteiro. Entregavam a ele todos 
os dias de manhã o que ele tinha que fazer durante o dia. O rapaz, efetivamente de uma 
origem humilde, era encantador, a câmera o amava, tinha um anjo maravilhoso. Tinha 17 
anos, muito espontâneo. Qualquer coisa que acontecia eu devia estar muito atento a suas 
reações, que podia ser qualquer uma. Aí eu me perguntava se tinha algum valor realmente 
— acho que tem — o fato de eu ter estudado quatro, cinco anos, ter trabalhado trinta 
anos, para que de repente chegue um rapaz muito talentoso e sem nenhuma experiência. 
Acho que todos de repente enfrentamos isso.

Juana Acosta: No caso de Anna, o trabalho foi, sobretudo, com um menino de dez anos 
a quem também nunca entregaram o roteiro. O diretor, Jacques Toulemonde, lhe contou 
uma síntese da história, aquilo que íamos contar juntos. Mas nunca lhe deu as cenas para 
que ele as aprendesse. Para mim foi um desafio muito grande trabalhar com uma criança 
porque eu teria que estar com a escuta muito aberta, estar muito atenta, estar no aqui 
e agora. Eu sim sabia para onde teríamos que ir mas o menino não. Ele sabia mais ou 
menos por onde teríamos que transitar e eu sabia aonde teríamos que chegar. Para mim 
foi bastante revelador, porque todo trabalho estava baseado na improvisação.

Fizeram um casting entre 100 meninos na França, e penso que realmente o menino 
está muito presente, muito vivo no filme. Acho que o que começa a acontecer entre os 
dois tem a ver com essa maneira que Jacques propôs — que para mim foi muito inte-
ressante — isso de que íamos fazendo juntos.

Isso em meu país está causando muito alvoroço porque todos os atores profissionais 
estão um pouco angustiados porque toda a nova onda de diretores está contando com 
muitos atores naturais, mas para mim era interessante trabalhar com gente que realmente 
nunca teve a experiência que tenho. Já tenho 22 anos de experiência e muitas vezes me 
fazia essa pergunta que você fez, como funciona isso?, e acho que funciona bastante bem.

KG: Aqui no México há alguns diretores que trabalham muito, ou que procuram muito, 
os “não atores” para trabalhar com eles. E o que escuto eles dizerem tem a ver com um 
medo a não saber comunicar-se com os atores profissionais, então preferem não atores 
porque acham que isso lhes facilita o trabalho.

Luis Gnecco: Isso é um medo de muitos diretores, de como enfrentar os atores. Não sei 
por que eles têm medo da gente.

Marisa Paredes: Posso acrescentar algo ao que você está dizendo? Não acho que o fato de 
ser profissional e deparar-se com um ator não profissional te faça repensar o que você está Alfredo Castro (dezembro, 2016)
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eram atores profissionais, eu lhe disse: “Que bom, Kleber, porque eu também não sou 
uma atriz!” Assim começamos os ensaios e apesar de no início eu estar muito nervosa, ao 
final compreendi para que servem os ensaios, pela primeira vez em minha vida depois de 
cinquenta anos de trabalho. 

Então compreendi que trabalhar com atores que não são profissionais é buscar 
as pessoas que são na vida e que a representam. Para mim são caminhos diferentes que 
encontramos, acadêmicos ou mais intuitivos, mas o que importa é estar em sintonia 
com a ideia de fazer um trabalho todos juntos. Apesar de alguns atores não gostarem de 
dividir com a equipe técnica, para mim é muito importante estar aí com todas as pessoas 
que trabalham para executar a personagem. Eu quero estar aí, eu quero pertencer às artes 
visuais, eu quero pertencer ao making of the film, fazer um filme todos juntos.

Eu me envolvo emocionalmente com a ideia do todo, da equipe com a qual se 
trabalha para fazer um filme. Geralmente ao final, na divulgação do filme, estamos só os 
atores e os diretores, mas eu sinto falta de todos os que trabalhamos juntos, porque esse 
é o dia-a-dia do trabalho para proporcionar tudo ao ator para que tudo saia bem. Então 
o caminho emocional que encontro é o caminho da ideia geral de uma equipe que tem a 
ideia em comum de fazer um filme, e portanto me ponho dentro dessa ideia.

Há pouco tempo conversava com umas atrizes profissionais de teatro e debatíamos 
se era melhor ensaiar ou conhecer-se. Eu dizia: “melhor se conhecer”, e elas: “melhor 
ensaiar”, e ao final descobri que tudo é o mesmo, são maneira diferentes que encontramos 
de nos conhecermos para fazer algo. 

KG: Você gosta de ensaio, Luis? Sente que atenta contra tua intuição?

LG: Não gosto muito. 

SB: Você tem medo??

LG: Sim, muito.

SB: Eu também.

LG: Trabalhei muito com Alfredo [Castro]; fizemos muito teatro juntos e eu sou muito 
ruim para ensaiar. Você sabe, não, Alfredo?

AC: Péssimo… Para o teatro isso é grave, para o cinema... Eu nunca ensaiei para o 
cinema, jamais.

fazendo; quero dizer que enfrentar a câmera, enfrentar um diretor e um texto, sempre há 
algo aí de si mesmo, não? Muito de nós mesmos. De modo que chegar à profissão total 
é experiência, apesar de que cada vez que nos enfrentamos a um novo trabalho, temos as 
mesmas dúvidas, como se acabássemos de chegar.

Quanto a trabalhar ou não trabalhar com crianças ou com atores não profissionais, 
desde a Nouvelle Vague até o Neorrealismo italiano utilizaram sempre atores não pro-
fissionais. O tema é, ou ao menos eu considero, que é muito difícil que esses atores não 
profissionais continuem uma carreira. Quer dizer que há algo muito pontual: valem para 
esse filme, com esse diretor, nesse momento.

AC: Há várias histórias a respeito, Central do Brasil 1 ou Pixote 2, onde os meninos não são atores.

MP: Sim, mas quantos deles continuaram atuando?

AC: Também não se sabe qual caminho irá tomar o rapaz de Desde allá... Mas eu não 
dizia como uma crítica, senão em termos de como a gente enfrenta essa espontaneidade 
que nos obriga a também estar nesse lugar. 

KG: O ator não profissional está condenado um pouco a atuar-se a si mesmo, não pode 
criar um personagem como nós poderíamos fazer. Mas, como funciona, por exemplo, a 
geração de estado de ânimo? Como faz um não ator, diferente da gente, para gerar um 
estado de ânimo no set?

Sonia Braga: Bom, eu vou a partir da pergunta sobre a continuidade emocional durante 
a filmagem. Quando Kleber [Mendonça Filho], diretor de Aquarius, que inclusive está 
aqui com a produtora Emilie Lesclaux, me enviou o roteiro, eu o li todo. Depois nos 
conhecemos pela internet e ele me disse que teríamos ensaios. Eu lhe disse: “Kleber, eu 
não faço teatro”. Para mim os ensaios são algo que me dá um pouco de pânico porque 
tenho que encontrar-me com atores que são geralmente profissionais e que vêm com uma 
carga muito forte, com uma coisa acadêmica, que se aprende. Eu em frente aos atores me 
sinto como uma pessoa mais intuitiva.

Kleber me dizia que pensava encontrar a personagem de Clara, a que eu interpreto 
em Aquarius, na rua; queria uma mulher que pertencesse à “vida”, essa era a mulher para 
interpretar a personagem, porque ele gosta muito de trabalhar com atores que não são 
atores. Quando ele me disse um dia que íamos trabalhar também com atores que não 

1 Dir. Walter Salles, 1998.

2 Dir. Héctor Babenco, 1981.
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SB: O bom é que não somos pilotos, não? Não pertencemos a uma indústria muito exata, 
como pilotar um avião.

JA: Ia dizer que gosto de ensaiar. Gosto. Comecei muito jovem. Comecei a trabalhar aos 
18 anos na televisão colombiana, com intuição. Simplesmente me colocava, me davam o 
texto e via o que ia acontecer. Depois de quatro anos de uma boa experiência na televi-
são em meu país — fiz três séries, depois dois filmes e duas obras de teatro sem ter uma 
formação —, fui à Espanha para estudar com o professor argentino Juan Carlos Corazza 
porque tinha uma grande necessidade de adquirir ferramentas de trabalho e recursos, era 
uma necessidade profunda. A partir desse momento minha visão do trabalho mudou e 
comecei a gostar muito mais disso. Então tenho um pouco a experiência de ter sido atriz 
sem formação e depois já começar a trabalhar tendo mais ferramentas. Gosto do trabalho 
do ensaio sempre e quando seja para explorar, para provar, para errarmos, para entrarmos 
na compreensão dessas naturezas, dessas cabeças, não para mecanizar, não para chegar 
logo ali e dizer o texto de uma maneira determinada. 

SB: Eu também comecei muito pequena, quando tinha catorze anos e aí continuei. Mas o 
que disse é que as experiências são diferentes. Trabalhei por exemplo com Gregory Nava, 
que está também presente aqui, e ensaiávamos mas com a equipe, já com as câmeras. Toda 
minha vida tem sido um pouco assim, líamos o roteiro e tudo isso, mas a experiência de 
ter só atores e o diretor em um lugar sem câmeras... Eu gosto das câmeras, me deixam 
tranquila, não faço teatro, apesar de ter feito Hair, mas não conta, não? Era uma festa, 
não conta. 

Eu realmente penso que o ator é como um animal. Tenho muitos amigos atores, 
como tantos aqui, que são “animais atores” e que se não estão trabalhando sofrem muito, 
lhes dá dor, lhes dá lástima. Por isso digo que eu não me vejo assim, eu pertenço às artes 
visuais. Pertencer à vida é uma coisa que me traz uma satisfação enorme, talvez diferente 
da noção de “animal ator”, que necessita atuar e se não o faz, sofre. Para mim não, não 
há esse sofrimento. Agora compreendo melhor também o processo de ensaiar, penso que 
perdi um pouco do medo.

JA: Mas acredito que é muito bonito também que cada diretor proponha seu jogo. Em 
Anna, Jacques, justamente porque o menino não era ator, pedia que experimentássemos 
coisas, que jogássemos, que nos encontrássemos, que nos olhássemos. Mas também tive a 
experiência de trabalhar na França com Olivier Assayas, que é um grande diretor. Fizemos 
Carlos, e Olivier não queria nem que falássemos da cena. Eu estava com Édgar Ramírez 
e se ele visse que falávamos da cena dizia: “Não, não, não, não, não. Não falem, não 
quero escutá-los falar. Não sei como é também não quero que vocês saibam, ou vamos 
descobrir juntos”. O mais louco era que ele sempre roda a primeira sem que ensaiemos 
nada e depois roda outras quinze vezes a mesma. Depois ele comentava que quase sempre 

LG: Para o teatro é grave, sim. É interessante o que você dizia, por exemplo, estava pensando 
em Neruda… Neruda é um filme de atores; todos éramos atores, alguns com muita expe-
riência e outros com menos, mas em geral gostávamos disso, porque era um filme de atores.

Agora, a todos já nos coube trabalhar com gente que não é ator e, como dizia 
Marisa, que em geral nunca fazem carreira. Em geral é uma droga trabalhar com eles... 
inclusive dizem que isso de trabalhar com crianças... com animais... Mas é interessante o 
que acontece quando eles enfrentam essa primeira vez, com esse olhar prístino ou com essa 
ausência de ansiedade. Devo confessar que me incomoda um pouco, a gente se desacomoda 
um pouco, mas finalmente é interessante ver o que acontece, observar o que acontece 
com essas pessoas, como fenômeno, sempre e quando integrem isso que você dizia, que 
é muito bonito, essa sensação de que isso é um trabalho de equipe. É interessante ensaiar 
mas quando ensaiamos dedicados a nos conhecermos. Digamos, quando ensaiamos não 
para tornar algo rígido mas sim para limpar-se, mas que para encher-se de outra coisa.

Pablo Larraín, o diretor de Neruda, justamente vai no sentido contrário e me 
convenceu que esse é o caminho no qual há que ir, justamente ensaiar pouco, que seja 
tudo o mais espontâneo possível. Eu pessoalmente gosto de não ensaiar, me dou bem 
com algo que seja mais espontâneo, mas por outro lado tenho a necessidade de certa 
estrutura, disse que você diz como de apegar-se a algo, ancorar-se, um marco de referência. 
Portanto, acredito que é bom fazê-lo sempre e quando, insisto, se faça... Vejamos, você pode 
sentar e conversar e conversar e conversar e conversar e essa conversa não vai a nenhuma 
parte. Muitas vezes a partir de uma conversa absolutamente minuciosa, absolutamente 
irrelevante, você acaba em uma viagenzinha de cinco minutos conhecendo de verdade a 
uma pessoa. Então sinto que é bom ensaiar porque acho que nos ordena um pouco — eu 
necessito de algumas ordens — mas sempre e quando se faça como fazem aqueles atores 
que não têm experiência, como com essa ausência de...

AC: Julgamento.

LG: Julgamento! Ou de preconceito! Se eu chegasse ao set como essas pessoas chegam, 
sempre com essa primeira vez, sempre com esses primeiros nervos, com esses primeiros 
terrores também. Aí há algo a ser recuperado dessas pessoas que enfrentam a câmera pela 
primeira vez. Não sei, é interessante estar atento ao que acontece aí.

Agora, estava pensando no seguinte: todos de algum modo já enfrentamos a situação 
de que vem o diretor e mude o roteiro, dizendo: “não, não, não, olha isso, ontem à noite 
estive pensando...”. Ou ali mesmo no set: “Isso não funciona, há que fazer assim”, e é 
fantástico, claro, ainda que a princípio haja sempre uma espécie de resistência, um certo 
susto, mas a verdade é que é fantástico quando você se entrega a isso e se dá conta de que 
não precisava de muito mais, digamos.
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CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM E CONTINUIDADE EMOCIONAL

KG: Alfredo, quando você vai entrar em uma cena, pensa em gerar teu estado de ânimo 
por meio de imagens mentais, de sensações físicas ou não pensa nisso, só pensa no texto?

AC: Não, no texto nunca. Só acho que a conversa com o diretor sobre o que ele acredita 
e quer da cena para mim é uma ação. Pensar é o que faz a cena, digamos. A propósito 
do sofrimento, há uma frase de Antonin Artaud que é muito linda, diz: “Pensar é como 
sofrer”, e eu a uso sempre. “E isso é igual a atuar”. Entende? Os filmes que me couberam 
fazer agora são todos muito fortes, mas eu gosto, me sinto bem.

LG: Mas claro, essa é a ironia. Porque muitos atores fazem filmes fortes. Por algo somos 
estranhos, porque nos sentimos bem fazendo esse tipo de coisas... dramas.

AC: Meu parâmetro é a verossimilhança. Quando eu sinto, penso, sinto que meu corpo 
já está passando de um limite, minha pergunta é sempre: Como isso acontece na vida? 
Como se diz a alguém “não te amo mais?”. Como se diz a alguém “vou te matar” ou “tua 
mãe morreu”? Como isso acontece na vida?

MP: Mas sempre há que relacioná-lo com a personagem.

AC: Claro! Por isso eu faço cada vez menos.

KG: A personagem que você interprete em Desde allá é uma personagem que vem do 
silêncio, que está em silêncio durante muito tempo, cheio de pensamento e isso se vê. 
Se algo percebe a câmera é a ausência de pensamento no olhar do ator.

AC: É uma bela ideia do diretor [Lorenzo Vigas] porque Caracas é uma cidade muito 
barulhenta, com gente muito espontânea: abraçam, tocam, dançam. E também há o 
julgamento moral a respeito disso... Não se pode julgar o que a gente faz, então emocio-
nalmente, respondendo a tua pergunta, eu me aproximo a cada cena como se fosse a 
única cena que vou filmar, e se nessa cena há tristeza, depois pranto, se faz amor e depois 
come, esse é o filme completo, na íntegra. Depois virá outro. Sobre tua pergunta pelo 
encadeamento emocional, claro, a gente sabe qual é a viagem completa, mas não o que 
vai acontecer em cada cena.

LG: Desculpe, enquanto você falava estava pensando sobre essa pergunta... Acho que não 
estou preparado para respondê-la, porque, de verdade, o que vem primeiro, o pensamento 
ou a emoção? Estava pensando enquanto o Alfredo falava, que efetivamente a cena 
deveria ser uma viagem e, cada cena, um filme em si mesma, mas é certo que talvez muitos 

o máster do que vira o material é a primeira; há algo aí que está muito vivo e fresco. 
Mas depois quer voltar a fazer quinze vezes mais até encontrar essas pequenas matizes 
que quer aperfeiçoar. Mas adoro e sou apaixonada por esse ofício onde cada diretor te 
proponha seu jogo e poder entrar nele com flexibilidade.

SB: Agora que temos digital é menor, mas com o filme não tinha tanta oportunidade... 
Porque eu sou do tempo do telegrama...
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Sonia Braga (Clara) em Aquarius (2016), dir. Kleber Mendonça Filho
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gozá-lo, vamos estar aqui e ver o que nos damos”. Todo trabalho prévio aparece depois 
durante a filmagem.

Anna se cozinhou em fogo lento, foi um projeto que Jacques me ofereceu três anos 
antes de que fosse filmado, então tivemos encontros na França, Colômbia, Espanha, lemos 
muitíssimas vezes o roteiro, e em cada leitura íamos compreendendo coisas, tomando 
decisões juntos. E o bonito disso é que justo antes de Anna, eu tinha feito um outro 
filme muito intenso e foram duas semanas entre um filme e outro, mas eu levava três anos 
cozinhando ela. Pouco a pouco ia tomando forma em minha cabeça ia compreendendo 
essa cabeça de Anna, tão difícil de compreender. Depois cheguei e disse: “Já está. Levo 
três anos com isso, já fiz um trabalho de mesa importante”, e de repente tudo começa 
a aparecer e é quando digo “que maravilha!”, todo esse trabalho prévio então aparece. 
Por isso gosto tanto da técnica e por isso acredito tanto nisso.

LG: Tenho observado que há atores que são diretores que entendem muito bem a cena, 
talvez bem demais... Comigo acontece que muitos atores, que você sabe que além disso 
dirigiram e fazem uma coisa ou a outra, me fazem pensar que eu não entendo a cena 
dessa maneira... Eu pessoalmente tenho uma aproximação mais intuitiva. Tenho uma 
péssima compreensão, leio e entendo a metade do que leio. Já vi que há atores que sim 
entendem muito bem a cena e coincide com o fato de muitos deles terem desenvolvido 
também uma carreira como diretores e curiosamente não chegam a uma profundidade, 
apesar da cena estar realmente muito bem entendida, e é fascinante como a entendem, 
mas curiosamente não conseguem se safar dessa estrutura que traçam.

KG: Não se conectam...

LG: Não. Penso em teu caso, Alfredo. Alfredo é diretor de teatro, grande diretor, um 
grande professor, mas o trabalho que ele fez, sinto, sobretudo no cinema, não no teatro, 
é desprender-se disso, não? Porque obviamente você não pode estar nas duas coisas. Você 
como ator conseguiu ir a esse outro plano, não sei se você concorda comigo. Há atores, 
e talvez inclusive sem ser diretores, que têm um entendimento cabal de uma cena e te 
exemplificam e te dão leituras, mas curiosamente a entendem tão bem, ou entendem tão 
bem a viagem do personagem, que não conseguem descê-lo, só estão com a armação, o 
andaime, não conseguem fazer o trabalho aí.

AC: Penso que um ator é, tirando todo juízo moral de minhas palavras, uma pessoa plena 
de muitas biografias. Há cenas que a gente viveu, cenas que foram imaginadas, algumas 
que a gente desejou fazer. Não é fácil, por exemplo, interpretar um pedófilo, como em 
El club e em Desde allá, uma das filiações que eu não posso compreender — porque há 
outras que possivelmente poderia compreender a partir da condição humana, mas de-
fender a pedofilia segundo os textos desses grandes autores e escritores é muito difícil —, 

pensamentos se tornem um preconceito. As pessoas me perguntavam sobre Neruda, se eu 
pensava muito ou se tinha me informado sobre Neruda. Claro, você pode se transformar 
em um especialista do personagem, e para isso estão as salas de aula.

KG: Isso não faz de você um melhor ator. 

LG: Claro, não vai te fazer um melhor ator. Então pensar até onde você pensa. Acho que 
todos os atores delineamos um pouquinho a cena. É como um...

JA: Um mapa, um pequeno mapa.

LG: Um pequeno mapinha que faz dessa viagem, digamos que te leva ao resultado. 

KG: Mas me refiro a pensamento mais do que um ato de raciocínio...

SB: É como perguntar a um ator se ele para de respirar quando está atuando, não? Você 
está vivo, está atuando, está respirando. O pensamento é uma coisa que faz parte, você 
não pode se liberar dele. Algumas vezes, em uma cena onde há dor ou uma que é muito 
alegre, o pensamento é como uma viagem que que vai te encontrar em certo momento 
da tua vida. Você é um portador da tua própria história, porque só você pode trazer o 
que você conhece. Não pode ser o que não sabe. Pode aprender, treinar para ser dessa 
maneira, mas o melhor — penso — é que você já saiba o que está fazendo, o que a cena 
é, porque você vem com isso, respira, pensa, quando você tem fome teu estômago faz 
barulho, a gente está vivo! Então é transportar o teu pensamento ao da outra pessoa que 
você está encarnando.

JA: Acrescentando ao que disse Sonia, confesso que esses anos de formação depois de todos 
esses outros anos de experiência sem formação me transformaram em uma atriz bastante 
técnica. Gosto da técnica, gosto de enfrentar um texto, um roteiro, e ir desentranhando 
ele. Primeiro ir vendo como ressoa esse texto em mim, o que posso utilizar do que eu vivi 
para colocá-lo a favor dessa história e o que não conheço, onde tenho que explorar assun-
tos que não tenho em minhas vivencias, que tenho que imaginar para poder me apoiar.

Também adoro todo o trabalho prévio, essa fase de compreender a cabeça da 
personagem, de definir esse caráter, de ver como me apoio do que sei para ir na direção 
onde tenho que ir. Às vezes me apoio em coisas que vivi mas de repente as uso como um 
trampolim para imaginar. Também gosto de estar no aqui e agora, e estar aberta ao que 
meu companheiro me dá e esquecer-me de tudo isso. Todo esse trabalho prévio que faço, 
com os anos vou me dando conta de que preciso de cada vez mais horas. Ou seja, cada 
filme que faço me pede mais horas de trabalho, e eu adoro, me fascina, mas também 
adoro chegar ao set e dizer: “Todo esse trabalho já está feito, agora vamos vivê-lo e vamos 
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MP: Não estou totalmente de acordo... Na flexibilidade, claro, mas quero dizer... Aí entra 
um pouco essa coisa da fé. Você pode ter uma flexibilidade extraordinária, fazer o que te 
pede o diretor, mas há algo dentro de você que sabe que não era isso.

JA: Ah, sim. E muitas vezes saí frustrada. Te digo, aprendi a ser flexível mas reconheço 
muitas vezes saí com uma raiva e dizendo: “É que não era isso! E se você conta assim 
ninguém vai entender”.

SB: Não entendam mal, não é uma questão de obediência senão uma questão de prepa-
ração. Para mim o mais importante é a preparação do filme, que todos os departamentos, 
maquiagem, vestuário... estejamos prontos para começar, e a partir daí tudo faz parte 
do filme.

AC: Sim, e a criação também tem um espaço de subjetividade muito importante. Trabalhei 
com três ou quatro diretores que descobriram o final de seus filmes aí. Está escrito um, está 
escrito dois, está escrito três e finalmente dizem “Não, não, não! esse final não, vamos filmar 
outra coisa”, e acho maravilhosa essa subjetividade.

SB: Gosto muito de fazer um filme onde estejamos todos de acordo com o que vamos 
fazer, e pode ser que no caminho façamos algo que não está no roteiro, concordo com 
isso, mas todos devemos estar de acordo com o que vamos fazer.

MP: Cada um expõe sua maneira de se aproximar, de fazer as coisas, para mim não se 
trata de fazer a vontade do diretor sem questioná-la.

JA: Estou totalmente de acordo contigo, Marisa... Num acumulo de frustrações, dizer:
“Isso seria mais interessante se contássemos de outro modo” ou “não vão entender...”. 
E me relaxou muito dizer: “É sua história”.

MP: Bem, e quando você vê o filme, o que acontece?

JA: Quando vejo o filme com o diretor, digo: “Você contou como quis porque é seu 
filme, mas eu penso que isso teria sido melhor entendido de outra maneira”, com toda 
tranquilidade.

MP: E te chamam de novo?
 
JA: Algumas vezes não... já não me chamou de novo. 

mas também penso que um ator é uma pessoa doente no bom sentido da palavra, plena 
de imagens, de bilhões de imagens de milhões de seres, de milhões de pessoas, que em 
determinado momento é capaz de desfazer-se delas. Eu não acho que exista um persona-
gem, entende? Resisto. São seres humanos que há que representar.

Também gosto muito da indicação do diretor, ou serei um homem muito perverso 
que adoro submeter-me ao pensamento do diretor e ser um bom escravo do diretor, e 
dar a ele, satisfazer seus desejos, para mim é fascinante: vinte vezes, trinta vezes, tentando 
satisfazer o desejo de um criador. Acho isso fascinante.

TRABALHO COM O DIRETOR, DESOBEDIÊNCIA CRIATIVA?

MP: E se você não gosta do que te propõe o diretor ou não o encontra?

AC: Ah, eu tenho brigas intensas. Mas boas brigas, brigas de diretor e e ator. Ainda que 
eu seja muito obediente também, chega um ponto onde digo “fazemos assim”. Mas acho 
que é muito bom o que a Sonia disse, a discussão de uma equipe também.

SB: Falando justamente disso, eu confio na equipe, como você disse. Acho que no cinema 
— não estou falando de teatro — às vezes é melhor não fazer nada e confiar, porque o 
cinema também é silêncio, a luz, a câmera, a leitura do ângulo, e o que narra a cena é o 
movimento da vida. Podem te dizer: “Senta aí e não pense em nada”, mas quando você 
vê a cena montada, está a grua que passa por cima de você, a câmera... Eu não ignoro a 
equipe, pelo contrário, olho para a equipe. Quanto mais compreendo o que tenho que 
fazer com a câmera e com a equipe, melhor compreendo a cena. Às vezes, quanto menos 
se faz é melhor, se representa melhor porque você confia na pessoa que tem na cabeça a 
ideia total. Penso que se a gente não concorda com o diretor, como você diz [à Marisa 
Paredes], vai perder o tempo de toda a equipe em discutir, e no cinema que fazemos não 
temos o dinheiro para fazer isso. Então vamos fazer em conjunto. 

JA: Acho que o que foi me relaxando muito com os anos e me ajudou a não entrar no 
conflito com os diretores é entender que é sua história, ele é o que está contando. Eu 
estou colocando um grãozinho de areia nessa história, assim como o que coloca a luz, 
assim como a que me maquia... Todos estamos colocando um pouquinho para contar 
sua história, então acho que a flexibilidade no ator é muito importante. Eu chego sempre 
com uma proposta claríssima. Tenho minha proposta mas tenho que me adaptar ao que 
o diretor quer porque o diretor é quem tem essa visão absoluta do filme. 
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o diretor acha que é uma comédia e você acha que está fazendo um drama? Porque eu 
acho que aí não há como. Aí você se levanta e vai embora do set.

MP: Me refiro ao sentido de humor, é muito fácil de entender que está ou não num 
filme. Isso tem uma visão, um olhar, um não sei o quê, e pode ser a cena mais terrível do 
mundo e todos sabemos — aí está Chaplin — que feita de uma maneira humorística é 
muito mais arrebatadora e muito mais foda.

AC: Pablo Larraín tem um sistema precioso que é filmar, filmar e depois diz: “Versão 
livre. Como você quer fazer a cena? O que você pensa? Vamos fazer, experimentar”, três, 
quatro, cinco, seis vezes. E às vezes essa foi a versão que ficou.

LG: Também há um tipo de ator... o que gosta de ser do contra, e isso causa tensão. Eu 
estava pensando na satisfação mórbida que disse Alfredo. É algo que muitas vezes acontece 
comigo, não concordar com algo, algo que realmente me deixa de saco cheio, e para mim 
a melhor forma de dizer ao diretor que não estou de acordo é fazer o que ele me pede da 
melhor forma possível, e, curiosamente, talvez eu faça melhor nesses casos do que quando 
concordo com o que faço.

AC: Há um terreno dos criadores onde a gente não pode entrar e são suas obsessões. 
Eu acho que quando você começa a se meter aí já há que parar. Se o cara está com uma 
obsessão, bom...

JA: Eu acho que é importante deixar claro que a gente não está de acordo mas fazê-lo 
porque é o que te pedem.

KG: Há um grau, me parece, de desobediência criativa que muitas vezes o próprio diretor 
agradece porque estabelece um diálogo. Há um feedback [retroalimentação].

LG: E há uma desobediência que não leva a lugar nenhum...

MP: Mas você mesmo disse, há diretores que não aceitam, há diretores que sim. A grande 
flexibilidade na minha opinião é saber adaptar-se às diferentes maneiras.

Ontem almocei com uma companheira que me explicava que estava fazendo um filme 
e que ela tinha bem claro, e o ator que trabalha com ela também, que era uma comédia 
muito engraçada, humor negro bem divertido, e que o diretor não tinha essa visão, nem 
um pouco. Ele não pensava que era uma comédia. Olha só que diferente, em pensar que é 
uma comédia, com diferentes níveis, e pensar que não é uma comédia, mas sim outra coisa, 
uma coisa dramática, uma comédia dramática, comédia sim, mas uma comédia dramática. 
Estavam totalmente prevenidos, dizendo: “Vamos terminá-lo e já veremos o que acontece”, 
mas ao mesmo tempo me diziam: “tentamos colocar um certo humor ou acrescentar tal 
palavrinha”, e que o diretor dizia: “Nada disso, não é isso o que eu quero”. Então isso de 
o filme que todos queremos fazer é muitas vezes, como ela me disse, e acho que com toda 
razão, a ideia do filme que o diretor tem, é ele quem faz o filme.

LG: Nós aqui presentes já tivemos alguma experiência — porque deduzo que mais ou 
menos lidamos com uma certa flexibilidade — que seja tão contrária como isso, em que 

Semana Fénix 2016, Teatro El Milagro
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KG: Juana, você sim enche de texto teus roteiros?

JA: Faço muitíssimas anotações. Acontece que às vezes, à medida em que se vai ensaiando 
vão tendo outras versões do roteiro e eu não solto a primeira. Vou anotando tudo o que 
vou conversando com o diretor, tudo o que vou gostando cada vez que releio o roteiro. 
Tento reler o roteiro antes e durante para ver o que já fiz, o que já foi contado... Então 
vou anotando e ao final não me cabe nem uma palavrinha mais na página.

LG: É bonito. É como um mapa muito pessoal.

JA: Eu gosto. Depois vou pegando as novas versões e anoto o novo na primeira versão 
que me deram, então por isso essa primeira versão é como um todo para mim, é como 
minha Bíblia, tenho ela sempre comigo.

Em relação ao texto, o que vem acontecendo com os anos é que gosto de ir experi-
mentando coisas diferentes, e ultimamente nesses últimos anos me pergunto onde vai 
parar o texto, onde vai parar o pensamento. Tento buscar esse texto, em que direção vai e 
dotar esse texto dessa música que pede mais em relação a qual direção vai o pensamento. 
Um exemplo bobo, um dono de uma empresa chama um empregado para dizer que já 
não quer continuar contando com ele e vai despedi-lo. Desde o “Oi, querido”, já está todo 
o pensamento, já sabe que vai despedi-lo. O final da conversa é que não vai continuar 
contando com ele. E então é procurar uma mudança de ritmo. 

SB: Você fez isso nos três anos que durou o processo do filme?

JA: Com Anna em três anos, sim. Imagina esse roteiro de Anna! Às vezes vou colocando 
páginas extras. Além disso sempre levo o roteiro comigo e vou arrancando as páginas dos 
dias que rodo, e ao final de tudo volto a encaderná-lo para guardá-lo. 

KG: Alfredo, o que você faz com esse objeto?

AC: Nada. O mais apaixonante para mim é a conversa com o diretor, o diretor de foto-
grafia, os companheiros. A discussão sobre o que será feito. Nem uma só nota, não tenho 
nem o roteiro. Eu levo ele, mas sei que vou chegar e vão mudar tudo. Para mim o mais 
maravilhoso é ter a liberdade que eu posso ter, qualquer prisão para mim é nefasta. Não 
posso funcionar assim. Então levo o roteiro na bolsa.

Meu guia é a ação e vemos o que sucede. O que acontece? A viagem daqui para lá 
é maravilhosa. Então eu difiro um pouco de você. Eu digo: “Oi”, e não sei que merda vai 
acontecer. Não sei se me ponho a chorar no segundo seguinte ou pode ser que me digam: 
“Você está despedido”, entende? Não sei. De acordo com o diretor e com a equipe, a gente 

Alguma vez já ouvi um diretor dizer: “Esse filme é meu, eu faço ele”, e os demais 
parece que se acomodam. “Isso se faz da maneira que eu diga que seja feito”, ou você 
pega isso ou joga fora.

LG: Mas é o que disse Alfredo, quando você já vê que isso é tão determinado, como uma 
obsessão pessoal, perfeito, a gente diz: “É isso”.

MP: Claro, a gente pode contribuir no processo criativo dependendo se te deixam ou 
não. A gente pode chegar ao topo, ao cúmulo da maravilha, fazendo uma cena que o 
diretor oferece.

TRABALHO COM O ROTEIRO 

KG: Vocês fazem muitas anotações em seus textos? Trabalham com música para criar a 
personagem? Se apoiam em outras ficções para apoiar e fazer a sua? 

LG: Eu sempre tento fazer anotações. Há atores que enchem cadernos e digo: “Ah, tem 
muito mais ideias que eu, acho que tem que fazer isso”, e finalmente vejo depois meu 
texto com uns rabiscos e nada mais.

SB: Depende… Tenho mais anotações do que me diz o diretor quando estamos ensaiando, 
pensamos em mudanças. Há uma coisa que me assusta dos americanos, é que cada vez 
que se muda um ponto, vem uma nova página se muda uma vírgula colocam uma nova 
página. Isso me incomoda muito porque eu gosto muito do roteiro que me pertence.

Tenho uma coisa visual com as palavras e às vezes desenho também um pouqui-
nho. Kleber me mostrava com desenhos como ia acontecer a cena, como era o lugar, o 
caminho, onde ia estar a câmera, e gosto muito de ter isso no meu roteiro. Mas também 
depende de como vêm as palavras: gosto de trabalhar com as palavras como se fossem 
música, que tenham intervalos de silêncio para poder fazer a frase que venha com pausas, 
com silêncios para poder fazer como música.

Algumas vezes uma palavra para mim tem um melhor som que a outra, então pro-
ponho mudar uma palavra, uma coisinha, sabe? Que seja melhor para minha vocalização, 
para a frase ou para o meu interlocutor. Eu tenho os originais de todos os meus roteiros, 
gosto de tê-los porque às vezes os revejo para lembrar uma cena. Quando estou fazendo 
o filme sempre que terminamos uma cena, dobro a página para ver o que falta por fazer. 
Há muitas coisas que tenho que ter em conta. É que sou como uma menina que não quer 
trabalhar de verdade, então ponho anotações coloridas, muitas notinhas, e vou vivendo 
com meu trabalho de maneira orgânica.
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movimentam, como também no set de filmagem as pessoas começam a se fazer entender, 
os romances começam.

É muito lindo ver como o câmera está olhando um pouco a garota, e a garota está 
olhando o outro. É a vida que acontece aí e na nossa frente, há muita emoção no set de 
filmagem. Eu presto muita atenção a esses movimentos. Sempre digo que em um set de 
filmagem todos têm que chegar e dizer “Bom dia”, porque assim ninguém sabe nada do 
que aconteceu na noite anterior...

MP: Quando comecei nesse ofício, já há muito tempo, com essa coisa não do método 
mas justamente do contrário, da necessidade de que nada te perturbe, que nada te tire de 
tua situação, eu me incomodava com tudo: o senhor que pegava o cabo, o que pegava a 
câmera, acho isso um horror. Finalmente chegou o momento em que uma colega, além 
disso muito extraordinária, me disse “Não, não, não, não, você tem que amar a todos”. 
Esse dia minha cabeça se abriu, os olhos, a vida, tudo. E é verdade que a partir desse 
momento sentia um verdadeiro prazer, sentia o amor de todos; havia aí uma entrega pela 
qual estava passando. Você diz  [a Sonia Braga] que leva cinquenta anos trabalhando e 
parece que não tem nenhum método senão que tem todos os métodos.

JA: Tudo isso que lhes conto é como eu gosto e como me apaixona me colocar assim. 
Mas depois encaro alguém como Jacques Toulemonde, que me diz: “Não quero que você 
prepare nada”, e eu “O quê?”. Anna é uma personagem muito complexa, uma cabeça 
difícil, muito distante da minha. Para mim também foi um lindo desafio, além disso era 
fazer um filme em francês. Estudei no liceu francês e falo bem, é minha segunda língua, 
mas encarar trabalhar num outro idioma com um menino que não sabia o texto, pois 
podia dar em qualquer coisa. Estive com um professor de francês, não trabalhando o texto 
mas trabalhando todas as possibilidades que pudessem chegar a surgir com esse menino, 
todos os caminhos possíveis de improvisar. Foi fascinante para mim ter que chegar ali e 
obviamente fiz o mapinha, não como outras vezes. O mapinha eu já tinha, mas a fascinação 
de chegar ali e o desafio de dizer: “Bom, vejamos, vamos entrar aqui com o que vier”, o 
menino e eu e o que nos cabe contar aqui. Nesse caso concreto, no de Anna, não fui com 
o trabalho tão minucioso, tão detalhado, bastante, mas não tanto como em outras vezes.

PERSONAGENS HISTÓRICOS

KG: Agora, Luis, tenho uma curiosidade pessoal porque me coube interpretar em um 
filme a Rosario Castellanos, uma escritora mexicana. Então quero te perguntar que dife-
rença você encontrou ao interpretar uma personagem que existiu e outra que não? Você 
se sente muito comprometido e com muita responsabilidade? Em algum momento isso 
te balançou?

também faz as idiotices que querem, mas há um momento de conversa com o diretor, 
que são longas conversas, é maravilhoso.

JA: Eu não o vivo como uma prisão, de modo nenhum, senão tudo ao contrário, me dá 
toda a liberdade. Isso me proporciona liberdade. 

AC: Vamos a psiquiatras diferentes.

JA: Em mim gera uma liberdade brutal, porque me ajuda a chegar com algo que me dá 
segurança. Mas depois é fundamental chegar e dizer: “Adeus, aí está”, e vamos brincar.

SB: Agora no filme tinha um ator que escrevia tudo em caderninhos que ele carregava; 
escrevia tudo. Nós tínhamos muitas cenas juntos e vínhamos com métodos totalmente 
diferentes. Ele não gostava que o chamassem por seu próprio nome, mas sim o de seu 
personagem. Eu o admirava, gostava tanto dele, gostava muito de ver uma pessoa assim 
tão dedicada... Mas não é que eu não fosse tão dedicada por não fazer o mesmo, porque 
me dedico 24 horas, os sete dias da semana. Não parava nunca e continuava na viagem.

Eu penso no roteiro como uma ferramenta que tenho à mão, mas não olho o texto 
quando estou trabalhando. Penso que cada um tem seus próprios métodos. Esse ator é a 
primeira pessoa com quem trabalhei que tem esse método. Quando ia falar com ele eu 
não dizia nomes, porque não queria chamá-lo com o nome do personagem, mas também 
sabia que ele não gostava que o chamassem pelo seu próprio nome e lhe dizia: “Ei...” 
e começava a conversa, muito estranho. Eu não queria ser assim, mas admirava muito seu 
método. Como admiro os atores que têm umas práticas diferentes!

LG: No meu caso sempre se descobre que não o uso porque em geral perco o texto, então 
sempre vem um assistente e me diz: “Toma teu texto”. E assim todo mundo fica sabendo 
que não o levei para casa.

MP: Sonia, agora entendo muito por que você tem esse pavor aos supostos atores técnicos.  
Um ator técnico não tem porque fazer isso, mas sim há gente tão dogmática, com todo 
meu respeito aos que fazem muitas anotações. Eu também sou uma pessoa que se dedica 
muito em ir ao mundo do sentimento. 

SB: Sim, quando tenho cenas que são mais reservadas, essas que são um pouco mais 
difíceis para o ator, gosto de ficar aí com a equipe e vê-los trabalhar, isso é o que mais me 
emociona, sabem? Ver como se movimentam... Porque é uma vida que é muito diferente 
das outras pessoas. Estar aí fazendo um filme e não ter empatia com todos é como se eu 
estivesse fazendo um filme sozinha. Me lembro de tudo o que aconteceu, como se 
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LG: Sim, responsabilidade sim. Claro... Neruda era e continua sendo talvez o maior poeta 
do século XX em língua hispânica. Sempre soube que não ia fazer uma biografia tradicional, 
foi o primeiro que soube. Quando Pablo Larraín te propõe fazer um filme sobre Neruda, 
você imediatamente pensa que obviamente não vai ser uma biografia tradicional, o biopic 
que é tão chato e que já não estamos em tempos de fazer isso. Soube que ia ser diferente, 
o roteiro assim me mostrou, no entanto o filme se chamava Neruda, meu personagem se 
chama Neruda. Bom, Neruda.

Luis Gnecco em Neruda (2016), dir. Pablo Larraín
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la KG: Não há escapatória.

LG: Não há escapatória, é verdade. Me assustei muito porque eu era, e continuo sendo, 
muito ignorante sobre Neruda. Vejamos, havia duas vertentes. Uma era o aspecto físico, 
porque não ia usar essas coisas que usam os gringos, que são fascinantes: os gringos são 
magros e usam essas ferramentas que fazem com que se vejam gordos, e depois eles tiram 
tudo isso e voltam a ser magros. Bom, eu não, eu tive que começar a comer macarrão, que 
ao princípio me custou muito e depois já me agradou bastante. Mas me angustiava muito 
a pergunta sobre como eu ia dar conta desse senhor. Como falava? Porque Neruda falava 
de uma maneira, o que você me dizia, não? Tinha essa coisa da cadência, tediosa... Porque 
se você faz um filme assim, aos cinco minutos todo mundo levanta e vai embora. Mais que 
isso, eu sabia que teria pela frente um “fala”, digamos, mas pensava na responsabilidade, 
em algum momento vão dizer “Ação” e você vai ter que falar. Estava muito angustiado e 
finalmente me liberou o fato de saber que fizesse o que fizesse, alguém ia criticar. O que 
eu fizesse, porque obviamente todo mundo tem um preconceito em relação a Neruda. 
Muitos atores que trabalham no filme conheceram Neruda, entrevistei muita gente que 
o conheceu, e todos tinham uma visão distinta. E uma vez feito o filme, continuam ten-
do uma visão distinta. De fato encontrei pessoas que conheceram Neruda, inclusive os 
próprios atores e me diziam: “Olha, essa cena, Neruda não teria feito isso, nessa também 
não”. E eu dizia: “então fiz péssimo”.
 Ou seja, não sou Neruda. Sabia que ia enfrentar um preconceito porque é uma 
figura histórica e todo mundo quer possuir seu próprio Neruda. Isso é o fantástico, os 
escritores que chegam a essas alturas e isso foi o que me relaxou, finalmente isso me libe-
rou. E também conversei com Pablo Larraín — não sou um ator que demande muito, 
não gosto de estar importunando os diretores — e lhe disse: “Pablito, dessa vez sim vou 
ter que te incomodar”, e ele disse: “E eu a você, temos que ir nos apoiando nisso porque 
eu também não sei”. E isso também me relaxou, saber que Pablo estava enfrentando o 
mesmo... E que ele me desse a liberdade, e nesse sentido estou de acordo com Alfredo, 
de ter uma conversa, mais que a anotação obsessiva. Me ajudou muito essa conversa, 
dizer “bom, perfeito, é teu Neruda e Neruda fala como você fala”. Na primeira cena onde 
tive que falar, que já na montagem ficou mais ou menos nos quinze minutos iniciais, 
estávamos com Mercedes Morán, essa atriz maravilhosa argentina, e os dois estávamos 
apavorados porque antes disso só tínhamos filmado cenas em Buenos Aires, algumas cenas 
em movimento, no carro, enfim. Chegou o momento de falar e dissemos “Bom, aqui a 
gente se joga na piscina”. “Ação” e falamos... Já finalmente vendo o filme disse “Não está 
tão mal”. Mas esse é Neruda. Isso é o que acontece quando enfrentamos um personagem 
histórico dessa importância e da qual cada quem tem sua própria versão e do qual há 
registros. Essa é outra dificuldade, como colocar distância desse registro para não acabar 
imitando. Agora, combinamos com o diretor que esse tom que é tão “nerudiano” e tão 
conhecido íamos adotá-lo só quando o cara recitasse, e bem de leve. Digamos, começava 
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a recitar e dizer em voz alta seus poemas e suavemente ia entrando nesse tom para não 
ficar preso a isso, porque afinal realmente pode ser uma mordaça.

Isso acontece com um personagem assim, um personagem dessa importância. Antes 
desse filme me coube fazer um padre pedófilo que está vivo e que foi um caso muito 
comentado no Chile, um padre da burguesia, que além disso enganava toda a Igreja e que 
o protegiam também, um caso muito conhecido. Também se conhecia o padre, as pessoas 
sabiam quem ele era. E os que foram ver o filme diziam “não, esse senhor não era assim”, 
entende? Mas não era Neruda, era um padre de merda que muitos odiavam, e outros o 
amavam e os que o amava foram ver como caía seu ídolo. Mas não era Neruda, percebe? 
Apesar de que esse padre existiu e há registros dele também. Mas não era Neruda, claro. 
Fazer um personagem como esse tem um peso, não? Cada um tem uma aproximação 
amorosa a um personagem como Neruda, acredita ter seu próprio personagem.

E, bem, depois me perguntaram muito o que aconteceu comigo, como se modifi-
cou o Neruda que eu tinha, porque obviamente eu tinha um preconceito. Curiosamente 
aí é onde me agrada muito o poder da ficção, porque finalmente eu fico com o Neruda 
do filme, independentemente de ter sido interpretado por mim. Isso é o fantástico dos 
filmes, no fim você fica com o que te entrega esse ator, com o que te entrega esse filme 
que é uma soma de talentos, do diretor, diretor de fotografia, desenho de produção, 
tudo. Você fica com esse produto, com o resultado desse produto e finalmente em teu 
imaginário consegue ser mais Neruda que o Neruda que você acreditava, ou distinto ao 
que você acreditava, suponho. Mas é uma imposição da qual há que fazer um exercício 
de liberação porque pode ser difícil, acho. Pode ser mais uma armadilha, uma mordaça, 
que uma ajuda, interpretar alguém do qual se tenha registro e conhecimento.

KG: O filme o desmistifica um pouco também. Mostram o “poeta do amor” com alguns 
defeitos que por aqui não conhecíamos..

LG: Bem, esse é o grande preconceito, que é o poeta do amor. Ele só é conhecido por isso.

KG: Exato, e no teu filme de repente vemos o ser humano.

LG: É curioso porque sinto que na América Latina existe mais esse preconceito. Chamou 
muito minha atenção no Festival de Cannes, que quando o filme estreou foi um grande 
sucesso imediato, grandes críticas. Os franceses estavam fascinados porque o filme os levava 
a uma época onde política e arte eram irmãos, onde havia artistas e escritores que estavam 
no mundo da política também. Os americanos viam outras coisas... enfim. Na coletiva 
de imprensa com repórteres latino-americanos e espanhóis, que curiosamente também 
tinham o mesmo preconceito, caiam exatamente nisso: “O poeta do amor... Por que 
vocês caricaturizam esse senhor, por que produzem isso? E aí me dei conta que não eram 
só os chilenos que tínhamos esse preconceito; era uma coisa mais regional, porque claro, 

o idioma é o castelhano e todos conhecemos Neruda através de seus poemas de amor, 
que são os primeiros, ele os escreveu aos vinte anos! Depois disso, o cara cresceu e era 
um poeta político, profundíssimo. Além disso, era experimental, inclusive, juntava umas 
palavras que nunca teriam se juntado e por aí conseguia uns conceitos incríveis e umas 
imagens poéticas maravilhosas. Mas só conhecemos Neruda através disso, então é difícil. 
É o mais próximo, porque todos nós já mandamos um poeminha de Neruda alguma vez 
na vida fazendo-nos passar por poetas.

MP: Que bom ter essa conversa. Eu interpretei a anterior rainha da Espanha, Sofia. Viva, 
claro, não temos nada a ver. Eu sou mais magra, ela tem umas pernas gordinhas... Ela é 
de origem grega, educada em um colégio francês, vivendo a partir dos 16 anos na Suíça, 
uma mistura de coisas que fazem com que sua forma de falar seja muito específica. 

Bem, todo o resto eu podia meio manejar, ocultar, enganar, mas o outro não tinha 
ideia por onde entrar; não sabia porque era muito difícil tentar fazer um perfil da forma 
de falar castelhano com toda essa bagagem de formação totalmente distinta. Não tínhamos 
três anos, nem um ano, não tínhamos seis meses senão um mês para fazer isso em dois 
capítulos de uma hora; não tínhamos a possibilidade de convidar um professor grego para 
aperfeiçoar o acento. Eu tinha uns pequenos registros da voz da rainha, dos discursos, 
e quando eu tinha sido presidenta da Academia de Cinema Espanhol coincidi com ela, 
porque ela patrocinava algumas atividades nas quais a Academia estava envolvida e então 
a conheci.

Quando chegou a filmagem, disse: “agora que faço, como faço isso?” O diretor  
disse para eu esquecer do tom e da voz, que me esquecesse de tudo e que o fizesse como 
eu podia para soltar o que ela conta. Também não se tem muita informação de como ela 
fala, porque ela fala pouco, quem fala é seu marido, então buscamos algo que se parecesse. 
“Isso não pode te amordaçar”, me dizia o diretor. Quanto ao físico... o cabelo talvez seja o 
mais distintivo dela, usa algo que parecia uma peruca mas não é. Não se move um fio de 
cabelo. A partir dessa peruca, e só com essa peruca, tentei fazer aquela dona Sofia Rainha. 

Foi duro, mas por outro lado havia tão pouco tempo que quase não tinha tempo 
de pensar; houve um intercâmbio com o diretor e com o ator que tinha a meu lado, que 
fazia o rei Juan Carlos e tinha um conhecimento exaustivo do rei porque tinha feito três 
ou quatro vezes o mesmo personagem e fazia uma imitação perfeita dele. O que meu 
companheiro fazia me ajudava muitíssimo, mais do que tudo. Acabamos aquilo e pensava 
que iam acabar comigo, a crítica, o público... Então eu já ia preparada, mas tinha gente 
que gostava, muito menos do que as que não gostavam. Mas um dia encontro a rainha e 
ela me diz: “Gostei muito como você me fez”. Respirei aliviada.

JA: Curiosamente me chegaram muitos personagens históricos, e também aconteceu co-
migo algo parecido ao que você comentava. A princípio me dá muito pudor porque são 
personagens bem conhecidos e respeitados. Interpretei a Manuela Sáenz, a heroína da 
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independência no filme El libertador, interpretei a Carmen Díez de Rivera, mão direita 
de Adolfo Suárez na Espanha da transição. Eu sou colombiana então para mim era algo 
muito distante, mas ao mesmo tempo muito rico porque me permitiu conhecer profun-
damente a história da Espanha. Interpretei a Yoyes, uma mulher vasca dirigente do ETA 
que foi assassinada pela própria organização, um desses personagens improváveis. “Como 
vou ser uma vasca, uma integrante do ETA? Eu sou colombiana”, mas confesso que esses 
personagens me trouxeram uma riqueza muito grande porque foi todo um trabalho de 
compreender, de situar-se sócio-politicamente na época em que isso acontecia. Me abriu 
muito a cabeça interpretar esses personagens. 

E também com muito medo sempre, me dá um ataque de pânico, sempre. Então me 
entra um afã terrível de me informar com os documentos, essa coisa compulsiva, um pouco 
obsessiva... Com Yoyes, fui a sua cidade, percorri todas as cidades onde íamos filmar, fui 
ao cemitério, pedi permissão. Me entra um afã por isso, mas depois relaxo, entendo que 
é minha Yoyes, é minha Carmen de Rivera, é minha Manuela Sáenz. Alguns irão gostar, 
outros não. É minha versão, e tento não julgá-la, tento entrar com amor e com respeito 
e a partir daí jogar. Mas foram lindas experiências.

LG: E deixemos de coisas. Eu não sou nada próximo à Igreja católica mas a imagem que 
tenho de Cristo — sim, é muito belo todo o imaginário que há de Cristo ao longo da 
história da pintura, é belíssimo — mas em geral quando você pensa em Cristo, pensa 
nesse magrelo que fazia Jesus Christ Superstar… Finalmente penso que esse tem mais 
poder. E existem as pinturas de Miguel Ángel e eu o que sei, mas afinal...

PERFIL DOS PERSONAGENS

KG: Falemos um pouco de gênero. Somos muitos os que celebramos Aquarius, não só 
porque é um lindo filme e por teu trabalho, Sonia, senão porque estamos falando de uma 
protagonista de 60 e tantos anos. O que acontece com as personagens com o passar do 
tempo? Quanto tempo passou para que você voltasse a filmar no Brasil?

SB: Bom, foram vinte anos desde a última vez que fiz um filme no Brasil. Fiz umas coi-
sinhas para a televisão mas não cinema. Eu vivo em Nova York e estive trabalhando mais 
por ali. Quando Kleber me mandou o roteiro era uma coisa incrível pensar e falar em 
minha língua materna porque venho trabalhando em inglês e eu não falo inglês por isso 
tinha muitos dialogue coaches. É pesado para um ator que não fala a língua ter liberdade. 
É muito difícil. Então não estava pensando em interpretar um personagem que falasse 
português, mas quando comecei a ler a história, o roteiro, sentia cada vez mais que conhecia 
essa pessoa.

Minha personagem, Clara, e eu, ainda que tivéssemos a mesma idade, vínhamos 
de contextos muito diferentes, mas nos encontrávamos na mesma dimensão. Depois estar 
fora do Brasil por vinte anos, um ator já não é tão importante em seu país, perde um 
pouco o poder político, perde um pouco sua plataforma até que não volte a trabalhar e a 
recuperar visibilidade. Mas fazer esse filme com um personagem maior — não há muitos 
personagens para mulheres dessa idade como protagonistas — passou a ser uma coisa 
grande para mim porque a personagem estava dizendo coisas que eu queria dizer a meu 
próprio país, então trabalhávamos juntas, era muito estranho. Kleber algumas vezes me 
dizia: “Estou um pouco confuso, não sei quem você é. Você é Clara ou Sonia?”

Apesar de eu nunca ter pedido que me chamasse de Clara, foi sendo criada uma 
intimidade com essa personagem, que me ajudava a dizer coisas que eu pensava desde 
há muito tempo mas eu já tinha perdido minha plataforma. Você sabe, no Brasil temos 
uma forte televisão que é uma só, tudo pertence ao jornal mais importante, é um grande 
network (TV Globo)... Estamos em um momento muito importante no Brasil onde as 
pessoas deveriam estar discutindo mais.

Quando chegamos a Cannes com o filme, fizemos um protesto para dizer à 
imprensa internacional o que estava acontecendo no Brasil. Ali tinha uma continuidade 
da personagem. Estava pensando em personagens que são históricos ou personagens que 
se tornam históricos porque são importantes para as pessoas e cada um cria uma imagem 
própria. Eu fiz a adaptação de um livro muito importante de Jorge Amado que se chama 
Gabriela, e enquanto o fazia, entendia que eu era ela, eu sou essa pessoa até hoje. Com 
Clara passei  a representar essa personagem no caminho, promovendo o filme. Era algo 
impressionante porque as pessoas me olhavam como ao personagem, mas o que eu estava 
dizendo eram coisas que estavam “tapadas” dentro de mim. Conheci Kleber quando 
ele me ofereceu o roteiro, não o conhecia antes. Ele tem a sensibilidade para conseguir 
plasmar tudo o que acontece, tudo estava ali. Depois, muita gente, pessoas muito jovens 
que viram o filme, foram como uma espécie de ponte para que eu compreendesse o que 
pensavam os jovens, pessoas que tinham perdida essa conexão com a verdade, com o país, 
com tudo isso. Isso é algo muito forte.

É verdade que a indústria é muito preconceituosa sobre ter mulheres dessa idade, 
mas essas mulheres estão na vida e estão vivendo tarefas importantíssimas mas com pou-
quíssima representação na indústria.

KG: Por isso comemoro ainda mais, porque além de ter um discurso com o que podemos 
coincidir, o discurso de Clara a respeito do que dizem do edifício, é uma mulher que tem 
uma vida familiar e que tem uma vida íntima. Eu gostei muito por isso, como mulher 
e como atriz, porque me dá esperança. Não sei como é na Colômbia, no Chile, não sei 
quantos personagens protagonistas te oferecem ao ano para que você possa escolher. No 
México é “um em um milhão” um de cada sessenta ou setenta filmes será protagonizado 
por uma mulher de sessenta anos. Por isso acho muito importante e esperançoso.
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SB: O que você vê no filme é incrível. Há um momento no qual já não se vê que é uma 
mulher de certa idade, 65 anos, o que se vê é uma mulher resistente, e cada vez que fala-
mos desse filme, encontramos, como na arqueologia, mais tesouros que vêm dali, porque 
todos os que estávamos fazendo esse filme, estávamos muito comprometidos em fazer 
com que essas personagens fossem reais, e assim foi. Para mim é algo incrível isso que 
aconteceu, estranho, porque eu, como disse antes, não me preocupo muito quando não 
estou trabalhando como atriz, mas quando me ofereceram essa personagem me deu um 
pouco de pânico porque pensei: “Estou preparada para isso?”, e falei com Kleber sobre 
isso. “Não sei se estou preparada”, “Não tem problema, não se preocupe”, me disse, e 
assim fizemos. Mas é estranho, porque diz muito da indústria onde não há diversificação 
e onde existe um preconceito com a idade das personagens centrais.

JA: Mas em geral, no cinema são muito menos as personagens femininas protagonistas 
absolutas e complexas independente da idade. Acabo de fazer quarenta anos e é uma 
coisa muito curiosa mas todo mundo me pergunta sobre esse assunto: “Você tem medo 
de chegar aos quarenta?”.

SB: Me perguntavam o mesmo aos 24 anos. “Você já vai estar mais velha, o que vai fazer?”.

JA: Sim todo mundo me perguntou... Esperemos que não, que eu possa continuar traba-
lhando a partir dos quarenta anos, porque não é um mito, realmente se escrevem menos 
personagens femininas protagonistas. E por isso agradeço tanto essa personagem a 
Jacques, porque é uma personagem muito complexa e é protagonista absoluta, como no 
caso de Sonia.

KG: E o que acontece no teu caso, Alfredo? Como é no teu país, quantos roteiros chegam 
para você com personagens substanciosos?

AC: Comecei a fazer cinema muito velho. Comecei há dez anos, aos cinquenta. Não há 
uma grande indústria no Chile, agora são feitos cinco filmes ao ano, sete?

LG: Importantes? Três. Mas sim fazem mais, uns quinze. Mas filmes contundentes, com 
personagens desafiantes, interessantes... poucos. 

JA: E você está fazendo todos.

AC: Todos. Não, não tenho problema em fazer personagens pequenos, grandes, transitórios. 
Francamente, dá no mesmo. Gosto de fazer, então fiz um papel pequeno em Neruda, é 
uma cena. 

Juana Acosta (dezembro, 2016)
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JA: Comigo acontece um pouco o mesmo que contigo. Os últimos anos me trouxeram 
personagens muito fortes, muito dramáticos.

KG: Uma comédia talvez?

JA: Acabo de fazer uma comédia selvagem com Alex de la Iglesia e saí mais cansada que 
nos dramas. Mas acho que talvez eu goste mais do drama, então que continuem chegando 
personagens assim, estarei feliz. Gosto de me enfiar nessas cabeças complexas. Peço que 
a partir dos quarenta não me falte trabalho. 

KG: Há que fazer um grupo de apoio internacional a atrizes maiores de quarenta anos.

MP: Me candidato.

KG: Sim, nos candidatamos todas. Sonia?

SB: Eu não sei... O que eu gostaria é de trabalhar sob o mesmo sistema, não importa 
se protagonizo ou não, mas com o sistema em que trabalhamos, onde não há distinção 
entre a equipe e os atores. Isso eu não entendo, por que as separações? Nunca entendi 
porque há atores e há equipe.

KG: O “talento”, os atores, vai a parte, não? 

SB: Em inglês também se diz the talent, the actors and the crew. Não sei... O que sei é 
que o que vier eu tenho que estar de acordo com o que vou aceitar fazer, porque respeito 
muito os produtores e o esforço de todos os que fazem um filme... Penso que seria melhor 
para mim fazer outro filme em português, mas venha de onde vier sou atriz e agora já 
estou reconhecendo, porque normalmente digo que não sou. Gosto de estar num set de 
filmagem, é uma vida muito boa, me dá muito prazer. E não estar ali... também não é 
que a gente não possa viver, sabe? Está bem se não estou, mas... prefiro estar.

KG: Marisa, que nos acompanhou hoje, o próximo movimento em tua carreira?

MP: Olha, o que não quero, não me apetece nada, é repetir. Quer dizer, estou farta que 
me deem bêbadas, escritoras, mães malditas... Já, não me apetece mais isso, evitarei os 
dramas. Gosto muito da ideia de fazer comédia mas não me veem para a comédia, ficam 
aí na primeira imagem do que você fez bem. Enfim, há um momento em que a gente diz, 
“Tá bom! Um pouquinho de imaginação”.  Veem você estupenda fazendo drama, como a 
garota forte. Cada vez que me dizem “forte” começo a tremer. Somente a ideia de voltar a 
ser uma mãe alcoólica, que tem sexo com todo mundo que encontra em volta, me deixou 

SB: Gosto de fazer personagem protagonista porque tenho os mesmos horários que o 
resto da equipe. Acordo e vou com a equipe, então você sente que pertence ao crew, 
sabe o nome de todos. Quando você vai um dia, é como visita. Quando está aí todo dia 
trabalhando, é uma coisa tão boa...

Sim, a experiência foi divina. Fiz muitas protagonistas, como Dona Flor, quando tinha 
25 anos, e antes em novelas, e em pouco tempo meu perfil dava para começar a interpretar 
mães (não sou mãe), depois avó, e agora estou muito próxima de ser uma bisavó.

Quando cheguei a Cannes com o filme, uma das primeiras coisas que me pergun-
taram foi sobre a sexualidade de Clara, e eu respondia: “Olha, eu não vim aqui depois de 
vinte anos para que vocês só falem sobre isso. Temos tantas outras coisas para falar.” Mas, 
isso sim, quando é um homem que tem sexo não há problema.

LG: Ver essa cena e perguntar-se por que essa personagem choca tanto, essa atriz... porque 
é mulher. Provavelmente se fosse homem não.

SB: Um casal da mesma idade, sim “Ai, que bonito!”, mas uma mulher da minha idade 
tendo sexo, puramente sexo, sem amor, com um homem mais jovem, todos se escanda-
lizam. Disso falaram muito, comecei a pensar de onde partiu a ideia de que nós, seres 
humanos, deixamos a sexualidade em casa e vamos para a rua e quando voltamos colo-
camos ela outra vez. É tão forte.

KG: Ou que deixa de existir depois de certa idade. A gente pensa que esses personagens 
já não têm sexo.

SB: Em qualquer idade. Quando se tem sexo, as pessoas falam de sexo... Quando há um 
discurso normal, uma jantar, um almoço, normal, mas o sexo não, como se não perten-
cesse à vida de todas as pessoas e do ser humano. Não sei o que acontece. Estamos um 
pouco vitorianos.

KG: Uma última pergunta para encerrar. Se pudessem eleger o próximo passo em sua 
carreira, que personagem, que gênero, que tipo de trabalho seria? O que você escolheria, 
Alfredo? O que pediria?

AC: Mais um louco. Estou especializado, gosto. 

KG: Um louco perigoso, um louco engraçado? 

AC: Perigoso.
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doida, e disse que não quinze dias antes. Entrei em crise. Se o filme precisa de algo que 
eu não vou dar, melhor sair, porque não me estimula, quero algo que me produza prazer, 
conhecimento, e tudo isso de que estamos falando.

KG: Obrigada, agora sim, encerramos contigo, Luis.

LG: Atuar, sim. Eu também me canso com a mesma figura. Na televisão, eu tenho uma 
longa carreira na televisão, fiz muita comédia. Gostaria muito de fazer uma comédia 
séria, no cinema. Fiz pouco cinema, e os diretores no Chile começaram a me ver já há 
alguns anos como o psicopata, o padre pedófilo, o mau, enfim quando eu sou tão bom...

AC: É que a sociedade é muito má. Está podre. E quanto mais podre, mais papéis para nós.

LG: E são interessantes, a verdade é que são personagens interessantíssimos: a personagem 
desvirtuada, doente, sério que são interessantes, mas também é bom variar ainda mais 
quando você já descobriu as quarenta facetas do psicopata.

KG: Muito obrigada


