
MM: Aquarius é um filme sobre uma personagem feminina 
extremamente forte e o lugar que habita. As suas inquietações e 
a sua luta são o “som vindo de dentro” do Recife?

KMF: O que mais me interessa na escrita de personagens é 
tê-las como representações honestas de pessoas que existem, 
ou de movimentos humanos que fazem parte da sociedade. 
Quando se faz parte de uma comunidade, essa comunidade 
pode ser pequena ou grande no caso de uma cidade grande 
como o Recife, e tem todo o tipo de gente, que tem todo o 
tipo de crenças, ideais e formas de pensar. No caso de Clara, 
ela é fruto de uma sociedade que, por acaso, é a sociedade 
brasileira. Se o filme tem tido um apelo e uma comunicação 
universal, isso provavelmente significa que o alcance da história 
é universal, porque basicamente fala do seu espaço. Todos nós 
temos o nosso espaço, que é a nossa casa. Mesmo alguém que 
escolheu não ter uma casa e mora na casa, sei lá, de alguém, 
ou divide a casa com outras pessoas ou mora em flats ou coisas 
do género, todo o mundo tem o seu espaço. E no caso de Clara, 
ela tem um espaço muito bem definido, que é não só o espaço 
físico, mas também o espaço emotivo dela. Essa tentativa de 
ela viver nesse espaço, ela vem do que a sociedade define, não 
é? E parte do que a sociedade define é cada vez mais a força do 
mercado. Então as inquietações, elas vêm muito de uma visão 
que não concorda, que discorda com os modelos de mercado. 
E o modelo de mercado é muito voraz, ele consome, ele come. 
E se você não prestar atenção você pode-se ver como um 
obstáculo para o mercado. Acho que essa é uma das ideias que 
mais me atraíram para o filme, para essa história, alguém que 
vira, que é transformado num obstáculo, no sentido de uma 
empresa atingir as suas metas e os seus objetivos. Sim, acho 
que essa movimentação de Clara acaba por ser interna, ela vem 
de uma maneira de ver a cidade, de ver o espaço público, de ver 
como as coisas são feitas, numa sociedade onde o dinheiro, na 
maior parte das vezes, vem em primeiro lugar.

MM: Aquarius é também um filme sobre o que desaparece, as 
pessoas e os lugares que fazem a(s) nossa(s) história(s)?

KMF: Sim, eu acho que a cidade é um lugar que promove 
atos de desaparecimento, quase como uma mágica perversa. 
Tantas vezes eu, dirigindo, andando, me dei conta de que uma 
casa, um prédio não estavam mais onde eles deveriam estar, 
ou onde estiveram durante tantos anos e onde aprendi que 
ali, naquele lugar, sempre tinha aquela casa, desde a minha 
infância, desde muito antes de eu nascer. A cidade está sempre 
se transformando. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, 
porque as coisas se transformam, as cidades se transformam. 
Mas quando essa transformação ela é bancada, patrocinada por 

interesses que não batem com a ideia de história, de memória, 
de património histórico, isso para mim e para muita gente se 
torna um problema. A transformação violenta de uma cidade 
através de interesses de mercado, ela termina sendo predatória, 
apagando traços que poderiam ser úteis no futuro, no sentido 
de você entender a própria cidade, de você entender a própria 
história desse povo. Sim, eu fiz um filme que é basicamente 
sobre demolição. Não há demolição de fato no filme, mas 
há o medo e uma certa apreensão de que nós veremos uma 
demolição. E é por isso que eu quis que o Aquarius, o prédio 
em si, o apartamento de Clara, fosse um sítio arqueológico vivo. 
Não um sítio arqueológico que a gente pode chamar de morto, 
no sentido de que ele deixou de existir mas permanece como 
relíquia, como marca do passado, é um sítio arqueológico, não 
só porque tem muita história, sobretudo pessoal, nesse lugar, 
nesse apartamento, nesse prédio, mas principalmente porque 
há a ameaça de deixar de existir, então ele já conta como sítio 
arqueológico. 

MM: Por outro lado, Clara é uma personagem combativa, 
independente, que não recua perante nada, a doença, a idade, 
os especuladores imobiliários que querem desalojá-la da casa 
onde sempre viveu.

KMF: Clara é uma personagem forte. Sempre achei que essa 
personagem seria uma mulher porque realmente acho que, em 
termos gerais, as sociedades são machistas, chauvinistas, acho 
que a mulher naturalmente gera mais tensão, tem que superar 
um número maior de obstáculos. Quando estava escrevendo a 
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cena em que a construtora bate na porta de Clara e ela está na 
rede dormindo e tem que se levantar para atender a porta, eu 
sempre quis que fosse uma mulher, mas foi aí que tive a certeza 
de que essa personagem, sim, teria que ser uma mulher, porque 
acho que, dramaticamente, um homem na rede, se levantando 
para atender a porta e tendo um diálogo, uma troca, com outros 
três homens não seria tão forte quanto uma mulher mignon, 
como Clara, de 65 anos de idade, tendo essa troca, sempre 
segurando a porta, e guardando o espaço dela contra três 
homens. É curioso como a reação ao fato de ela ser uma mulher 
tem sido muito forte para o filme. Eu acho que as pessoas, ao 
terem uma reação forte, mesmo que muito positiva, isso não 
deixa de expor muito sutilmente uma reação à sociedade muito 
machista, porque Clara é muito forte e isso chama a atenção 
das pessoas. Acho que chama a atenção de muitas pessoas até 
pelo fato de que noutros filmes, e talvez na televisão, esse tipo 
de personagem seria retratado como uma vovozinha, com os 
óculos na ponta do nariz e fazendo croché o dia inteiro. Clara 
não é isso, é uma mulher, que por acaso tem 65 anos, tem 
energia, tem saúde, tem senso crítico, já foi machucada pela 
vida e é forte. Sempre me senti muito à vontade escrevendo 
essa personagem porque ela tem muito da minha própria mãe, 
Joselice, e é uma personagem que eu amo muito.

MM: O desempenho de Sonia Braga em Aquarius é magnífico 
e este é seguramente um dos seus grandes papéis. Como foi 
trabalhar com ela?

KMF: A Sónia foi uma coisa muito feliz que aconteceu. 
Conhecia Sónia do cinema, fazia parte da minha vida já de 
certa forma, mas não a conhecia pessoalmente e depois que 
eu entendi que esse não era filme para uma não profissional, 
que era a minha ideia original, parti para pensar em atrizes 
profissionais e Sónia era número um. Mandámos o roteiro 
para ela e ela reagiu apaixonadamente, respondeu em menos 
de 48 horas, começámos a conversar por Skype e pela forma 
como comentava cada detalhe do roteiro, vi que seria a pessoa 
correta para fazer o filme. Fui para Nova Iorque para conhecê-
la e três semanas depois a gente estava já ensaiando no Recife 
para filmar. Então foi um processo muito rápido, muito feliz, a 
equipe amou ela, ela amou a equipe, a gente se deu muito bem, 
trocou muitas ideias sobre a vida, sobre política, a visão política 
de Sónia se alinha com a do filme, com a forma como olha para 
a cidade, para a história, para as memórias. É uma mulher com 
muita experiência de vida, muita experiência de história, todos 
nós somos, no que vamos ficando mais velhos. E hoje somos 
amigos. Então a melhor coisa que poderia ter acontecido, 
aconteceu. Uma experiência muito feliz de trabalho.


