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APRESENTAÇÃO 

“Como Esquecer” fala sobre conflitos e sentimentos que são comuns à maioria das pessoas. 
Assim, as situações e emoções vivenciadas na trama são passíveis de pertencer à trajetória de 
qualquer um de nós, tornando a história envolvente, divertida e emocionante. 

Duas mulheres vivem uma relação amorosa intensa e duradoura, mas quando a relação se 
desfaz, todo um deserto de lembranças e sofrimentos nos é revelado. Em meio a uma série de 
conflitos internos e diante da necessária readaptação para uma nova vida, Júlia, a protagonista, 
não disfarça sua dor enquanto narra suas emoções. Ao longo do filme, ela vai encontrando e se 
relacionando com outras pessoas que também estão vivendo, cada uma a seu modo, a 
experiência de ter perdido algo muito importante em suas vidas. Todas elas compartilham a 
experiência da dor, da solidão assim como o desejo por dias melhores.  

Tratando de temas universais e tão comuns à vida contemporânea como o amor, a perda, a 
solidão, a amizade e o sexo, a história de “Como Esquecer” ganha de imediato a identificação e a 
cumplicidade do espectador. Independente de sua opção sexual. Assim, as situações presentes 
na trama podem estar acontecendo, ter acontecido ou ainda acontecer na trajetória de cada um 
de nós.  

 

CONCEITO 

“Como Esquecer” lida abertamente com o tema da homossexualidade. De uma forma simples e 
sem cair em clichês, o filme fala sobre amor e como amar pode ser difícil. Os personagens e os 
seus conflitos envolvem o espectador, afinal, cada um de nós tem perguntas sobre o passado, são 
pessoas e momentos que reaparecem, nos obrigando a lidar com eles. E, às vezes, 
especialmente quando o amor está em questão é tão difícil esquecer... 

 

SINOPSE  

Júlia (Ana Paula Arosio) é uma professora de literatura inglesa, 35 anos, que luta para reconstruir 
sua vida depois de viver uma intensa e duradoura relação amorosa com a enigmática Antônia.  

Em meio a uma série de conflitos internos e diante da necessária readaptação para uma nova 
vida, não disfarça sua dor enquanto narra suas emoções.  

Ao longo do filme ela vai encontrando e se relacionando com outras pessoas que também estão 
vivendo, cada uma a seu modo, a experiência de ter perdido algo muito importante em suas vidas.  

Uma trama instigante que fala de pessoas comuns enfrentando os desafios de superar as dores 
do passado e buscar uma nova chance de encontrar a felicidade.  

 

SINOPSE CURTA 

Júlia (Ana Paula Arosio) é uma professora de literatura inglesa, que luta para reconstruir sua vida 
depois de viver uma intensa e duradoura relação amorosa com a enigmática Antônia.  

Uma trama instigante que fala de pessoas comuns enfrentando os desafios de superar as dores 
do passado e buscando uma nova chance de encontrar a felicidade.  



ENTREVISTA COM A DIRETORA MALU DE MARTINO 

 

1) Quando e como você teve seu primeiro contato com o livro da Myriam Campello? Na sua 
primeira leitura você já teve uma visão cinematográfica? 

Fui apresentada a esse livro por uma querida amiga, a escritora Sonia Hirsch. Ela me deu o livro 
de presente dizendo exatamente a seguinte frase: “Você precisa ler esse livro porque esse livro dá 
um filme”.  Ela tinha toda razão, quando acabei de ler estava totalmente “capturada” pela história. 

2) O filme aborda sentimentos densos como desilusão amorosa, perda e amizade de forma 
intensa. Como foi trabalhar com esses sentimentos? 

Eu optei por fazer isso a partir de um cotidiano. O filme é um drama psicológico forte: uma mulher 
abandonada que precisa lidar com essa perda e, de alguma maneira, seguir em frente.  

Além da Júlia temos ainda outros dois protagonistas: Hugo, melhor amigo dela e que perdeu seu 
grande amor para o câncer, e Lisa, que foi abandonada pelo namorado. Ao aceitar uma proposta 
de Hugo eles resolvem dividir a mesma casa. A partir do cotidiano dessas três pessoas, no 
momento em que elas começam a viver juntas e passam a dividir esses sentimentos está a 
proposta narrativa do filme: Como é conviver com as perdas que temos que vivenciar e continuar 
levando a vida, andando pra frente.  

3) O Murilo Rosa e a Ana Paula Arosio são atores que têm uma imagem junto ao público já 
bastante glamourosa, construída por um imaginário da televisão. Como foi o trabalho para 
que eles emergissem em personagens tão diferentes do que eles já fizeram até hoje? 

Quando você propõe a um ator/atriz fazer um personagem que é completamente diferente do que 
ele está acostumado, ele adora. Claro, é um desafio.  

“Como Esquecer” é cinema de personagem. Tudo se resume aos personagens e ao que está 
acontecendo com eles. Nós tivemos um tempo de ensaio bastante intenso, foi um mês de ensaio 
diário, e eles se envolveram completamente. A Ana Paula e o Murilo funcionaram muito bem 
juntos, os dois são atores que “se jogam” no trabalho.  

A confiança que eles depositaram em mim e que eu depositei neles construiu-se completamente 
durante esse período de ensaio. 

4) O filme  exige muita cumplicidade, muito entrosamento do elenco. O set de filmagem 
também devia exigir essa cumplicidade, como foram as filmagens? 

O set exige concentração em diversas áreas, já que são muitas coisas acontecendo ao mesmo 
tempo. Durante os ensaios buscamos um entendimento absoluto de tudo o que queríamos fazer, 
deixando tudo quase pronto. Assim, quando chegássemos ao set, teríamos pouco trabalho em 
construir as cenas.   

Claro que sempre há pequenas modificações, coisas que na hora mudam por conta de fatores 
imprevisíveis que na maioria das vezes não temos o controle. 

O “Como Esquecer” foi todo filmado em locações, o que significa alguns ganhos no que diz 
respeito a condução das cenas, e algumas perdas no ritmo da filmagem. Estávamos todos muito 
dispostos a fazer dar certo. Isso está no filme, uma equipe coesa e motivada. 



5) Hoje, no cenário atual do cinema brasileiro, poucos filmes falam de temáticas que sejam 
existenciais, humanistas, como o “Como Esquecer”. Qual o seu ponto de vista em relação 
à necessidade de diálogo com esse tema?  

O cinema brasileiro, pelas próprias condições que o Brasil apresenta, está na maior parte das 
vezes preocupado e direcionado para questões sociais, que são questões importantes pra todos 
nós. Entretanto, acredito que há espaço para outros assuntos. De certa forma o “Como Esquecer” 
também está tratando de uma questão que também pode ser considerada social: a relação entre 
pessoas do mesmo sexo.  

O filme não tem conflito sobre esse aspecto, não pensa e nem fala em nenhum momento sobre  
sexualidade. O foco do filme é a perda, mas a perda é abordada a partir desses dois casais, um 
casal de rapazes e um casal de moças. Então qual é o papel social? Contribuir para a homo-
visibilidade, é uma necessidade de fazer com que as pessoas vejam as relações homossexuais 
de forma natural. É uma maneira de diminuir o preconceito, de quebrar os tabus e paradigmas. 
Trazer essas relações para o trato comum e fazer com que as pessoas não mais se assustem ou 
se impressionem, como se fosse diferente, porque não é.   

6) No filme “Mulheres do Brasil”, seu primeiro longa, você passeia pelo universo feminino e 
agora no “Como Esquecer” também é a personagem feminina que, de alguma forma guia a 
história. O que te encanta nessa complexidade do universo feminino? 

É necessário que se investigue melhor o universo feminino. Recentemente ele tem sido mais 
mostrado, explorado, e é importante que continue sendo assim. Para mim, além de ser um campo 
confortável de trabalho, é um assunto que me interessa muito por ser próximo, eu faço parte dele. 
Mas acho que temos muito ainda a conquistar e faço a minha parte através do temas que escolho 
para filmar.  

7) Como foi trabalhar com a adaptação do livro para a linguagem cinematográfica? 

O “Como Esquecer” tem um tempo muito dele. Ele tem narração em primeira pessoa, tem essa 
relação com a literatura, trechos lidos do Morro dos Ventos Uivantes. Ele tem esse tempo, o 
tempo da leitura. Ele é assim... Pausado. Não que ele não tenha ritmo, mas o ritmo dele está mais 
prá bossa nova do que prá samba, mais para chá do que prá cafezinho, mais para vinho do que 
prá chope. Tem chuva, tem cobertor, tem muito vento… mas é um filme carioca. 

É um filme Brasileiro com toda a diversidade permitida por esta afirmação.  

 

ENTREVISTA COM A PRODUTORA – ELISA TOLOMELLI 

1) Por que você quis fazer o “Como Esquecer”?  

Pelo desafio. Eu costumo dizer que eu sou uma produtora que adora “filme roubada”, aqueles 
bem difíceis de fazer. Seja pela temática, seja pela estratégia de filmagem, seja por tudo isso 
junto.  

Esse filme pode ser colocado na categoria “por tudo isso junto”. Primeiro porque foi muito difícil 
captar recursos para o filme. Ainda existe muito preconceito nas empresas em relação a associar 
sua marca a um filme de temática gay. Essa dificuldade gerou uma captação de recursos menor 
do que o esperado, gerando um novo desenho de produção. Reescrevemos o roteiro, 



readaptamos o orçamento, redesenhamos toda a produção e chegamos a uma proposta de 
filmagem que resultou no filme que está aí.  

Produzi o “Como Esquecer” todo dentro da minha casa: departamento de arte, produção, 
financeiro, administrativo, produção executiva, direção... Eram cerca 12 pessoas, todo mundo 
dentro de casa. O único cômodo que safava era o meu quarto, o resto estava tomado pela  
produção.  

Mas, por outro lado, foi uma experiência muito bacana porque nessas condições eu consegui ter 
uma equipe parceira, que gostava do projeto, toparam essa proposta de produção, e que, até 
gostavam dos almoços que eu fazia!  Bom, pelo menos eles diziam que meu tempero era ótimo...  

Não eram condições ideais para ninguém, era tudo meio apertadinho e tal, mas foi um dos filmes 
mais bacanas que eu já fiz, por que existia união, porque todos entenderam o filme da mesma 
forma, porque conseguimos colocar todo o dinheiro que a gente tinha na tela, sem ter um centavo 
de desperdício, por que essa equipe que acreditou no filme com a gente, foi dez!!   

2) Qual foi o maior prazer que você teve em fazer esse filme?  

O grande prazer foi ter conseguido reunir elenco e equipe fazendo o mesmo filme. Cinema é, sim, 
um trabalho em equipe. Existe um pouco de habilidade, um pouco de conhecimento, para juntar a 
equipe para cada tipo de filme. São equipes sempre muito diferentes, depende do perfil do filme 
que você está fazendo. No “Como Esquecer” nós conseguimos esse gol, todos fizemos o mesmo 
filme. E tenha certeza que essa unidade refletiu, positivamente, no resultado final do filme. 

3) Como foi traçado o desenho de produção do filme? 

O desenho de produção do “Como Esquecer” foi feito do roteiro já pensando no lançamento 
comercial, eu filmo pensando em como vou lançar o filme, isso facilita muito na hora de você 
conquistar o patrocinador, pois você já oferece a ele, além do produto cultural, além do filme, a 
sua estratégia de comercialização, de promoções e de lançamento do filme no mercado.  

Desde o começo fiz um desenho em que o filme, quando pronto, seria usado para discutir e 
conversar com a sociedade civil a questão da diversidade sexual, da intolerância, da inclusão e da 
liberdade que o ser humano tem para fazer suas opções, de ser quem ele é. Esses debates serão 
realizados em um ciclo de debates que começará em setembro. Acredito que discutindo essa 
questão abertamente talvez consigamos minimizar essas desigualdades, essa intolerância com a 
questão da diversidade sexual.     

4) E você está feliz com resultado do filme ? 

Eu acho que o desafio de fazer o “Como Esquecer” foi cumprido, e cumprido com sucesso. 
Tenho muito orgulho do filme, de como ele foi pensado e produzido, das pessoas envolvidas, 
tanto equipe como elenco e da minha parceria com a Malu (Malu De Martino, diretora do filme). É 
o segundo filme que fazemos juntas e acho que resultou em um filme mais maduro de ambas as 
partes. 

Eu estou feliz, e é pra isso que eu faço cinema. Eu só sei fazer isso na vida. São mais de vinte 
filmes e a gente tem que ser feliz tanto na hora de fazer o filme, na produção, quanto na hora do 
resultado do filme na tela. O importante pra mim é fazer filmes que me desafiem, que eu me 
apaixone, que eu me envolva, que eu seja feliz durante todo o processo, senão não haveria 
sentido fazer cinema.  



 

DEPOIMENTO DA ESCRITORA  MYRIAM CAMPELLO 

Myriam Campello é a autora do livro “Como Esquecer – Anotações quase inglesas”, romance que 
Malu de Martino se baseou para filmar seu segundo longa. Myriam nasceu no Rio de Janeiro e 
tem seis livros publicados (o sexto, “Jogo de Damas”, saiu recentemente). Entre suas influências 
estão histórias em quadrinho, Proust, Dostoievski e literatura inglesa, pela qual é inteiramente 
seduzida.  

“Também gosto muito do Snoopy, especialmente daquela frase dele: ‘Era uma noite escura e 
fria...’ 

O cinema é minha segunda paixão, e quando passo uma semana sem ver um filme tenho 
síndrome de abstinência. Se durar um mês, começo a ter alucinações. Para matar essa fome 
aceito qualquer veículo, telão, telinha, computador, sombras na parede e até aquelas caixas de 
sapato que as crianças usavam para fazer cineminha antigamente. 

O processo de criar “Como Esquecer” foi o mesmo de todos os meus outros livros: inventar um 
mundo sobre o qual eu tivesse controle, com o máximo de consistência formal a meu alcance. 
Uma mistura de paixão e muito trabalho. 

Quando Malu de Martino manifestou a vontade de filmar o “Como Esquecer”, fiquei muito 
contente e ansiosa... como transformar aquele material intimista e complexo em imagens? Mas 
Malu sabe o que faz. É talentosa e  incrivelmente determinada.” 

 



ENTREVISTAS COM O ELENCO 

ANA PAULA AROSIO - JÚLIA 

1 – Quem é Júlia?  

Eu acho que a Júlia fica tentando se fazer de forte o tempo todo, mas ela é muito sensível, talvez o que 

tenha me dado mais dificuldade e tesão de fazer a Júlia foi de trabalhar essa necessidade, de você ser forte 

e ter poucos momentos de se entregar para dor. 

2 – Quais foram as maiores dificuldades de compor a personagem da Júlia? 

Foi tanta coisa, o processo todo foi muito intenso e difícil. Se entregar completamente... a inteligência dela 

às vezes me deixava um pouco desnorteada, a maneira como ela percebe as coisas no mundo. Às vezes eu 

tinha um pouco de dificuldade pra chegar até ela e entender porque que ela estava reagindo daquela 

forma. 

Então acho que foi chegar nela mesmo. Entender porque ela estava agindo assim. Por que era necessário 

tanto sofrimento para essa mulher. 

3 – Como foi o desafio de compor um personagem tão diferente de você?  

A composição do personagem teve muito a ver com a Malu (diretora do filme), porque enquanto nós  

ensaiávamos ela me bombardeava o tempo todo com informações, filmes, livros, poemas, quadros. Ela me 

apresentou todo o universo da Júlia. Foi engraçado porque em nenhum momento eu fiquei pensando “Ah, 

é assim que eu vou construir...” porque não foi uma construção, ela foi nascendo daquele monte de 

informação que eu recebi, eu acho que a gente foi amadurecendo. Na hora ela vinha. 

4 – Fala um pouco da relação de trabalho sua com a Malu, e da composição que vocês, como atriz e 

diretora, fizeram juntas para o filme. 

Tudo começou com a confiança que a gente teve uma pela outra desde o início, por mais que eu me 

sentisse apavorada, às vezes, insegura, ela tinha tanta confiança em mim, e eu também nela. Eu acho que 

isso deixou tanto uma, quanto a outra, à vontade para criar. Foi muito bacana, foi a primeira vez que eu 

pude participar tanto do processo todo, não só do meu personagem, mas do filme. 

5 – A personagem te propôs situações bastante difíceis de serem retratadas, fala um pouco sobre as 

dificuldades das cenas mais tocantes.  

É engraçado porque desde o início dos ensaios houve uma preocupação com a cena da amarração na 

cadeira. A primeira preocupação era não deixar a cena assim... “a louca foi lá e se amarrou na cadeira”, 

tinha que criar um embasamento pra isso. Nós ficávamos preocupadas em não me machucar e etc. Eu acho 

que durante os ensaios a gente foi compondo as coisas de uma forma que na hora da cena acabou ficando, 

assim, simples, a gente foi fazendo e foi... O Murilo ficava tenso de não me apertar e eu falava “aperta essa 

porcaria pelo amor de Deus!” Então eu acho que foi acontecendo. 

Na cena da masturbação, que era uma cena que me preocupava bastante eu não tinha a menor noção de 

como eu ia fazer aquilo, na hora da cena eu comecei a fazer a cena e... não sei como é que ficou, uma 

doideira não ter visto o filme ainda (risos). 



Mas eu lembro que tinham sentimentos muito antagônicos . Durante a cena  eu ficava preocupada, 

pensava “como é que eu vou fazer isso meu Deus do céu?” E na hora eu fiz e foi engraçado porque era um 

banheiro pequenininho e a Malu ali do lado, todo mundo assim, encolhidinho, mas ficou bem íntimo, foi 

uma coisa muito íntima entre nós, que estávamos ali. Foi gostoso, foi apavorante, mas gostoso. 

6 – Você acha que tem alguma coisa em comum com a Júlia? 

Eu acho que eu me identifico com a Júlia sim, porque, às vezes, eu notava nela uma vontade de acabar logo 

com esse sofrimento, “então vamos sofrer tudo de uma vez, o possível e o impossível, pra ver se isso leva 

menos tempo”. E algumas vezes eu já percebi em mim essa impaciência com o tempo que as coisas levam 

pra entrarem nos eixos novamente. 

Além disso, acho que o fato de esconder um pouquinho o que sente,  de ser mais reservada. Assim como 

eu, a Júlia também leva para casa e remói isso em casa, não é muito de exacerbar em público. 

7 – Qual você acredita ser a intenção do filme? O quê você espera? 

Eu vejo muito amor, muita amizade. Pessoas que se gostam realmente e que têm uma liga, uma liga que é 

maior que tudo: maior que parentesco, maior que sangue, maior que tudo, que é a amizade. 

8 – Foi um filme feito em locações, que vem com características e dificuldades do cinema independente, , 

com cães latindo por perto, sons externos, o que traz uma realidade para a composição das cenas, mas 

tem esse lado negativo. Por outro lado você tem uma relação com a equipe que é diferente, é mais 

intensa, unida. Fala um pouco de como foi essa relação com a equipe. 

A relação com a equipe foi o máximo. É estranho porque quando você começa a fazer um personagem 

bastante denso como a Júlia você se expõe bastante. E sempre no começo fica um pouquinho com pé atrás 

e tal. Mas foi uma delícia, o definitivo mesmo foi quando todos nós nos mudando para Guaratiba, que tinha 

os galos cantando, as minhas cachorras foram morar com a gente durante a filmagem. Eu acho que isso 

tudo foi incrível. 

No final dava dó, aliás, dá dó até hoje, poderia trabalhar eternamente com a mesma equipe. Adoraria. Mas 

ainda me pergunto: “Como é que os cães não latem no cinema!!” (risos). 

9 – Como foi trabalhar com o Murilo Rosa, a Natália Lage e a Arieta Corrêa? 

Vou começar pelo Murilo, porque foi ele quem insistiu, ele me ligou para falar do filme e,disse que achava 

esse filme a minha cara e, realmente, eu tenho que concordar, também achei! 

O Murilo foi um “companheiraço”, ele sofria junto comigo e se alegrava junto comigo nas horas que foram 

bacanas, e eu espero que eu também tenha dado bastante apoio pra ele. Nossa, foi incrível, foi muito bom. 

A Natália virou a nossa filhinha, a Natália é muito fofa. E dava vontade de pegar no colo e falar “ai menina, 

acorda pra vida”. Uma relação,sabe?de ter que falar algumas coisas e ouvir outras tantas dela, né? Foi 

muito legal. 

E a Arieta, foi muito engraçado, porque ela chegou no “set” com um bebezinho que é a coisa mais fofa do 

planeta! E é muito engraçado porque ela tava com uns peitões assim (sinal com as mãos) cheios de leite, e 

eu olhava pra ela e falava “nossa gente como é que eu vou fazer, né (risos) pra catar essa mulher com o 

filho aqui presente”.  Mas foi muito gostoso, ela chegou num momento, assim, querendo colo e a gente 



tava num momento querendo dar muito colo. Foi muito legal e acho que isso passou pra personagem 

também, né? De ter esse carinho pela pessoa, pelo que ela está passando. 

10 – Você leu o livro da Myriam Campello? Como você vê a transposição do livro para o roteiro? 

Li o livro sim. Lógico! Na verdade quando eu li o livro eu já pensei “nossa difícil colocar isso num roteiro!” 

Mas eu tinha lido o roteiro antes então eu reconheci muito do livro no roteiro e reconheci também as 

mudanças no roteiro.Eu não teria tido essa visão, sabe? De transformar algumas coisas que estão no livro, 

da forma como foram colocadas no roteiro. Então eu gostei muito dessa aproximação. E o livro foi 

praticamente a minha bíblia durante a filmagem. 

11 – Como foi fazer uma personagem homossexual? 

Na verdade eu acho que a sexualidade da Júlia não é o complicado dessa mulher, É só mais um aspecto da 

vida dela, o que me deu muito mais trabalho nela foi, chegar lá dentro e entender porque o sofrer, porque 

desse sentimento todo de abandono que ela experimenta. 

O fato de ela ser gay não pesou, realmente eu nem parei para pensar nisso. É mais o como ela lida com a 

perda. Aliás o filme é muito sobre isso, sobre como as pessoas lidam com as suas perdas, porque a Júlia 

demora para conseguir se refazer , e ela tem exemplos de pessoas que, às vezes, lidam melhor, ou lidam de 

uma maneira mais positiva. Então eu acho que isso foi realmente o que me deu trabalho de entender e 

chegar nesse ponto dessa mulher. 

12 – Quais são seus próximos projetos? 

Eu vou começar a gravar agora a novela das nove do Gilberto Braga e, durante o próximo ano acho que é 

isso.  

13 – Quais referências você usou para a composição da personagem? 

Referência musical teve Beethoven, Rachmaninoff e Madredeus.  

Referência, cinematográfica teve “Um Beijo Roubado” e “Amor à Flor da Pele” do Wong Kar Wai, “A outra”, 

do Woody Allen, “A mulher ao Lado”, do Truffaut, a personagem da Julia Roberts em “Closer”, do Mike 

Nichols, e “A Paixão de Joana D´Arc” do Carl Dreyer, aliás o Carl todo, lia textos sobre atuação, sobre 

direção, sobre como expressar sentimentos dos personagens. 

14 – Qual é o contrário do amor? 

O contrário do amor é a indiferença, é o vazio, é o nada. 

15 – Por que você acha que o filme deve ser visto? 

O Como Esquecer pega a gente porque lida com perdas, como as pessoas aprendem a lidar com essas 

perdas e como é importante a amizade para você conseguir superá-las. Eu gosto.  

 



MURILO ROSA - HUGO 

1) Como você compõe um personagem quando ele é tão diferente do Murilo Rosa?  

A primeira coisa é entender que o processo de desenvolvimento de um personagem é muito 
pessoal, muito individual, cada um tem o seu. E mesmo você tendo o seu processo de trabalho, 
não quer dizer que ele seja sempre igual em todos os trabalhos, você sempre modifica, vai 
descobrindo coisas diferentes. E o bacana é você estar aberto pra isso, quer dizer, é você partir 
do zero. Estou no nada para de repente me tornar alguém, alguma coisa diferente de outros 
trabalhos que você já fez, e, também, daquilo que você é.  

É necessário fazer proveito das coisas que você tem como material humano, no caso desse nosso 
personagem, ele é diferente de mim, muito diferente, mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas 
haver comigo. Tem um humor, que apesar de diferente, é uma forma de humor. Então como é eu 
emprestar um pouco do meu humor para esse personagem que tem uma vida completamente 
diferente da minha? É uma mistura de emoções, uma mistura de coisas que irão dar vida a uma 
pessoa, no final existe ali um ser completamente diferente de mim, tendo como participação um 
pouco da minha personalidade, um pouco da minha vida.  

Nesse filme o tema central é o vazio, o vazio que existe, ou que é causado por um abandono, por 
uma perda, ou por um sofrimento. Fala sobre esse buraco que fica no final de uma relação ou na 
perda de uma pessoa amada. Enfim, o filme fala sobre isso e não sobre opção sexual de cada 
um. Então eu acho que a gente partiu do conceito humano da coisa, não se pensou: espera aí, 
como é a visão do cara que é homossexual?’ - poderia ser por ai, mas desde o início não se partiu 
para essa linha, a gente foi atrás do humano, poderia se um heterossexual, um bissexual, essa 
questão não foi a mais importante. 

O Hugo é um personagem que tem um humor muito gostoso de ver, e esse humor às vezes é 
usado como fuga, Ele usa esse humor, essa velocidade, essa habilidade para esconder um vazio, 
uma dor, um trauma. E, é claro, em algum momento essa dor não consegue ficar escondida, ela 
explode. O Hugo é um personagem fascinante, eu adorei interpretá-lo. Ele tem uma ironia 
inteligente, um personagem que tem um caráter, um homem com caráter, com as suas dores, e 
com o seu buraco, que não foi curado. 

2) Como é para você esse processo de filmagem, de fazer cinema? 

O cinema é um universo fascinante que eu estou descobrindo a cada momento. Esse ano de 2010 
é um ano muito especial para mim. É um ano que vou lançar quatro filmes, com quatro 
personagens completamente diferentes. E esse exercício que eu estou tendo no cinema é um 
exercício que eu, como ator, sempre quis ter na minha vida. Eu tenho uma trajetória no teatro, 
tenho uma trajetória na televisão, só que desde 2006 eu botei na cabeça que eu quero fazer 
cinema, que eu quero fazer parte desse bolo que é um bolo assim... pequeno. Agora eu me sinto 
parte desse bolo. E temos que batalhar para que tenhamos vários bolos e não só um.  

Então eu amo, adoro fazer cinema. E as pessoas que eu tenho encontrado e que tem participado 
desse processo são pessoas sempre especiais. É o segundo filme que eu faço com a Malu, fiz o 
“Ismael e Adalgisa” em 2001 e agora nos re-encontramos, alguns anos depois, para fazer o 
“Como Esquecer”.  

Uma das diferenças em relação ao cinema é o processo de criação. Você tem uma obra fechada, 
uma obra que você já sabe o que vai acontecer, então dá para você usar os truques, no bom 
sentido da palavra, ao seu favor. Tipo vamos fazer assim no início porque no meio a gente vai 



fazer isso e no final a gente vai pegar o público e fazer assim com ele (gestos de reviravolta). 
Então o ator pode brincar com essas variações da emoção, pois ele sabe que tem uma obra 
fechada.  Ela não vai mudar. 

E o cinema é rápido, né? Se tem crise no processo é porque realmente tem uma coisa errada. De 
filmagem é um mês, dois meses no máximo. Então esse é o momento que tem que estar tudo 
bonitinho, tem que estar tudo certo, redondo, porque é o processo da paixão. Só cabe isso, então 
é mágico! Por isso fica todo mundo fascinado, apaixonado, pois é tão gostoso e acaba rápido.  

É um processo de paixão mesmo, está todo mundo ali, muito envolvido com aquilo. E tem que ser 
desse jeito porque o cinema não é uma coisa tão fácil de fazer. Anos e anos para você captar, 
para escolher cada membro da equipe, então na hora que se fala ‘ação’ tem que estar tudo 
rolando, preparado.  É pra isso que existe toda a produção, toda a estrutura, toda aquela dor de 
cabeça. Para que na hora do ‘ação’ aconteça uma magia ali. E eu acho que no “Como Esquecer”  
aconteceu essa magia.  Eu estou muito feliz e, também, ansioso, pois ainda não vi o filme, fui 
proibido de ver pela diretora (risos). 

3) Como é trabalhar com a Malu? 

Eu acredito que você reproduz no seu trabalho, num set de filmagem, mais ou menos aquilo que 
você é na vida. A Malu é uma pessoa extremamente elegante, sempre foi ligada a arte, ligada às 
artes plásticas, ela tem uma sofisticação, um refinamento, que está no set. Que nos acompanha 
desde que começamos o processo de trabalho, está sempre presente essa preocupação dela.   

Eu fiz dois filmes com a Malu: “Ismael e Adalgisa”, que é um média-metragem de 40 minutos, um 
filme lindo, e fiz agora o “Como Esquecer”. Existe uma diferença nesses dois trabalhos. Me 
pergunto se não sou eu que não me lembro direito, se já não se passou muito tempo desde 
“Ismael...”, mas eu acho que existe  uma diferença sim.  A Malu foi ficando cada vez mais 
detalhista, não que ela já não fosse assim, mas “Ismael” foi seu primeiro filme. Percebi uma 
diferença até no maior entendimento do que ela quer.  Ela sabe o que ela quer e ela te convence 
disso, você pode, de repente, estar com uma opinião muito legal e ela falar ‘ok é isso’, vamos por 
ai. Mas se ela tem certeza absoluta do que ela está falando, do que ela quer, então ela te 
convence de uma forma inteligente. Porque ator é um bicho difícil, não e fácil, sabe? O ator está 
sempre meio desconfiado, no bom sentido, claro. A gente se joga de coração, mas se no meio 
desse precipício você vê que a pessoa não te colocou nenhuma redinha, você fala assim ‘Opa, 
peraí! Eu posso me ferrar’.  

Eu acho que a Malu conduziu o filme de uma forma muito elegante, é um filme que toca num 
assunto profundo, mas que eu acho que foi feito de uma forma muito chique, sabe? Muito bom 
gosto. Eu não vi o filme ainda, mas é como eu imagino e o que eu senti no set. Não sei quais são 
as músicas ainda, música é uma coisa fundamental, a montagem é uma coisa fundamental. Mas 
imaginando isso tudo, a Malu conduziu de uma forma muito inteligente, elegante e com certeza 
daquilo que ela estava fazendo. 

4) Como foi trabalhar com a Ana Paula Arosio? 

Trabalhar com a Ana Paula foi uma delícia porque no processo de escolher o elenco, que é um 
momento difícil, foi uma pessoa que eu batalhei para que acontecesse. A Malu já tinha pensado 
nela, mas de uma certa forma, eu participei desse voto pela Ana Paula. E eu acho que a Ana 
Paula tem aquele star quality da grande atriz.  

E também tem aquilo que eu estava falando do bolo, esse bolinho do cinema, num bom sentido, 
né?  A Ana Paula ainda não fazia parte e eu sempre achei que ela é uma excelente atriz, talvez 



uma das melhores, senão a melhor atriz da geração dela para papéis dramáticos. Acho que ela 
tem um tom de voz que favorece, tem um rosto que é lindo, lindo e deslumbrante, que favorece 
ela ser essa estrela que ela é. E ela tem um vulcão interno, tem uma coisa ali dentro, que é 
fundamental para o trabalho. De você olhar para o personagem e não saber direito o que vai sair 
dali, o que está rolando. Esse vulcão por dentro, que é o que eu acho que todo grande ator e atriz 
têm que ter, a Ana Paula tem. E foi uma delícia, nós formamos uma parceria muito boa, muito 
saudável. Adorei. Adorei trabalhar com ela. 

 

NATÁLIA LAGE - LISA 

1) Como foi sua experiência de fazer cinema, como é sua relação com o cinema? 

Acho que cada trabalho é um trabalho, a gente encontra um pouco de diferencial em cada veiculo 
e em cada equipe também. Eu acho que o diferencial de fazer cinema é que de certa forma você 
trabalha com um projeto em que você tem um tempo de elaboração dele, ele é um projeto 
fechado. Como atriz você tem um entendimento do percurso daquele personagem e ao mesmo 
tempo você está usando uma maquinaria, uma tecnologia, que não é como o teatro, que é ali, ao 
vivo. 

Especialmente nesse trabalho foi legal porque a gente teve um tempo de ensaio, um tempo de 
convivência, um tempo de entendimento da história, que às vezes, em alguns projetos, você não 
tem. E que no teatro você sempre tem, ensaia três ou quatro meses, dependendo, para montar e 
contar aquela historia. 

Eu acho que quando você tem a possibilidade de fazer isso no cinema é que você tem o grande 
ganho.  

No cinema eu já havia feito o “Homem do Ano”, que foi um filme dirigido pelo José Henrique 
Fonseca, fiz “Dois Filhos de Francisco” do Breno Silveira e fiz também um filme da Xuxa, que foi 
uma direção do Moacyr Goes.  E foram três experiências diferentes, assim como o “Como 
Esquecer” também foi diferente. Eu senti esse diferencial no “Como Esquecer”, que a gente teve 
um tempo de laboratório mesmo, de entendimento, de conversa, de leitura, que foi muito rico na 
hora da feitura do filme. 

2) Conta um pouco do seu personagem, a Lisa. 

A Lisa é uma menina romântica, é uma menina impulsiva, que é muito apaixonada e que se 
entrega às suas paixões, às coisas que ela acredita de uma maneira muito intensa, mas ela tem 
um lado muito delicado também.  

Eu não entendi a Lisa como uma pessoa agressiva, eu a entendi como uma pessoa doce, frágil e 
solitária num determinado sentido. Em nenhum momento você tem referência no filme da família 
dela, ela a princípio, não é uma pessoa que seja muito ligada à família, ou que tenha muitos 
amigos, ou uma base muito estruturada. Me pareceu uma pessoa sensível, um pouco sozinha e 
muito apaixonada. Ai ela é retraída, ela é delicada, ela é sensível, mas ao mesmo tempo ela tem 
atitudes surpreendentes.  

Quando ela tem que ir fazer um aborto ela se posiciona, vai sozinha e decide. E a Júlia vem falar 
com ela e elas brigam, elas se enfrentam, ela tem uma força também, embora ela pareça mais 
suave, na maioria das cenas ela está mais ali, ao lado, quando ela tem que se colocar, vem um 
bicho ali também, ela se coloca como mulher, nas suas atitudes, como quando ela vai embora e 



decide comprar essa briga, fala eu vou ficar com esse cara, eu amo esse cara, independente de 
todas as dificuldades, de como ele possa ser e das opiniões dos outros eu vou lá e vou viver isso 
por que é isso que me faz feliz. 

3) Fale um pouco mais sobre o processo de ensaio e do encontro seu com o Murilo e a Ana 
Paula. 

Foi muito rico esse encontro, muito produtivo. Como no filme a gente está tratando de amizade, a 
gente está falando de relações de verdade, de olho no olho de companheirismo, é necessário que 
você tenha esse período anterior, principalmente quando os atores não se conhecem. Você tem 
que criar um tipo de vinculo ali que se sustente depois no momento das filmagens. 

Como a gente está trabalhando num filme em que a tônica principal é essa idéia da relação, da 
amizade, do contato verdadeiro, desse amparo que se encontra ali nesse núcleo de amigos, que 
acabam sendo três amigos. A Lisa nem conhecia a Júlia, ela era amiga do Hugo, então ela tem 
um primeiro contato ali com a Júlia e depois elas acabam ficando amigas de verdade. Como o 
filme é todo baseado em cima disso, foi importantíssimo esse primeiro processo que nós tivemos 
de ensaio, de conhecimento, de se olhar no olho, de se entender, de ver quem são essas pessoas 
que eu vou ter uma intimidade, que eu vou gostar de verdade, que vão criar um vinculo ali que 
permanecerá depois. Então pra mim foi muito importante, eu acho que o trabalho ganhou 
substancialmente.  

Qualquer trabalho que você tenha um tempo de pesquisa, de leitura, de ouvir o outro, de entender 
como são os caminhos do outro, ganha de maneira fortíssima. E pra mim, pessoalmente, foi muito 
importante, pois eu nunca tinha trabalhado nem com o Murilo, nem com a Ana Paula, são duas 
pessoas incríveis, dois atores que eu admiro bastante. A Ana Paula fez um trabalho que eu acho 
primoroso, sentia nas cenas que contracenei com ela, eu acho ela uma grande atriz, o Murilo, 
também, fez um trabalho de composição delicado, mas que ficou numa medida muito bacana, 
muito honesto. Os dois também estavam indo em universos que são mais distantes deles, 
diferentemente de mim, talvez a Lisa tenha mais a ver comigo, no estereótipo, do que a Julia e o 
Hugo com a Ana Paula e o Murilo. Eu acho que eles foram em uma medida de composição, 
delicadeza e humanidade que é o que dá o tom do filme, que é o mais bacana. E isso, com 
certeza, é fruto desse trabalho anterior, desse entendimento e dessa aproximação mesmo, 
humana, que a gente teve antes de começar a filmar. 

4 – Qual é a natureza do amor pra você? 

Pergunta difícil... Eu li outro dia uma coisa muito curiosa em um livro de um psicanalista. Ele diz 
que a gente ama aquela pessoa que responde para gente quem a gente é. Porque a gente está o 
tempo inteiro querendo saber quem a gente é e, de repente, no amor ao outro, você se 
reconhece, você pode se ver no outro e  o outro pode se ver em você também. É também ter 
planos juntos, é quando um cai e o outro segura.  

5 – Uma frase sobre o filme. 

Eu acho que o “Como Esquecer” é um filme sobre aprender a se relacionar, aprender a lidar com 
as perdas e com as alegrias e os possíveis encontros que a vida nos proporciona. 

  



DEPOIMENTOS DA  EQUIPE 

 

DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA – HELOISA PASSOS 

Heloisa Passos nasceu em Curitiba, Brasil. Trabalha com cinema e fotografia desde o inicio dos 

anos 90. Recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, entre eles, melhor fotografia no 

Festival de Cinema do Rio 2009 (Viajo porque preciso, volto porque te amo e O amor segundo B. 

Schiamberg), melhor Fotografia no Festival de Cinema de Gramado 2008 (Areia), melhor 

cinematografia no Sundance Film Festival 2007 (Manda Bala) e melhor direção no CineCeará 

2007 (Viva Volta). Fotografou a instalação “Ah, Se tudo fosse sempre assim” para a 26˚ Bienal de 

São Paulo. Em 2006 lançou o livro de fotografias “Desdobramento”.     www.heloisapassos.com  

“Logo que li o roteiro vi um filme que definitivamente não era na luz tropical da cidade do Rio de 

Janeiro, foi um alivio quando Malu me disse: vamos filmar na luz outonal e início de inverno. A 

parti daí nós conceituamos a paleta tonal do filme: cores mais frias e pasteis para o figurino e para 

a arte. Nas locações internas optei por uma luz brilhante e suave que não marcasse muito, nos 

exteriores lutei com o cronograma das filmagens para poder ter dias nublados e finais de dia com 

o sol quase caindo. 

Posso dizer que conseguimos realizar nossa proposta: uma fotografia que conversou com a luz 

natural de forma harmônica. Filmamos em super16mm e decidi usar lentes que trouxessem alta 

definição, então optei pelas ULTRA PRIMES, o filme foi scaneado em 2K e a cópia final é 35mm”. 

TRILHA SONORA – BIA PAES LEME 

Arranjadora, compositora e produtora musical, Bia Paes Leme escreve regularmente para grupos 

e orquestras dedicados ao repertório brasileiro, tendo trabalhos registrados em CDs e DVDs de 

diversos intérpretes. Fez trilhas para teatro e cinema, dentre elas a do filme As Meninas (Emiliano 

Ribeiro, 1995). Como instrumentista e cantora, integra a banda de Chico Buarque, tendo 

participado dos shows As Cidades (2000) e Carioca (2006). Bacharel em Composição e Mestra 

em Musicologia pela UniRio, é professora de percepção musical, contraponto e harmonia, e dá 

aulas na Escola Portátil de Música. Desde setembro de 2008 é coordenadora de música do 

Instituto Moreira Salles. 

“Considero que a trilha de “Como Esquecer”  foi concebida “a quatro mãos” porque, quando me 

fez o convite, Malu De Martino já vinha trabalhando com algumas músicas, experimentando aqui e 

ali e, naturalmente, amadurecendo escolhas, dentre elas a bela “Retrato em Branco e Preto”?da 

abertura do filme. Esta gravação, por sua força inegável, estabeleceu o conceito da trilha e impôs 

um padrão musical desafiador, mas que busquei converter em inspiração. 



Assim, minha contribuição mais expressiva está na chamada ‘música original’ - isto é, no material 

criado e gravado especialmente para o filme — e particularmente na valsa ‘Como Esquecer’, que 

compus para a cena de amor entre Julia e Helena e que representa, para mim, a superação do 

grande desafio de nos abrirmos para o novo.” 

 

DIREÇÃO DE ARTE – RAFAEL RONCONI 

Rafael Ronconi iniciou a carreira em 1998, já no departamento de arte, no longa “Oriundi”, de 

Ricardo Bravo.  Em 2000 foi assistente de arte em “Cidade de Deus”, o que lhe rendeu o convite 

para sua primeira direção de arte na série “Cidade dos Homens” em 2002, continuou a fazer a 

série até a última temporada em 2005, trabalhando com diversos diretores como Fernando 

Meirelles, Cao Hamburguer, Paulo Morelli, Cesar Charlone e Regina Casé entre outros. Ainda em 

2005, dirigiu a arte de “Antônia”, de Tata Amaral. Em 2006 fez “Cidade dos Homens, o filme”, de 

Paulo Morelli. Trabalhou também com Breno Silveira em “Era uma vez...”, em 2007. Em 2008, 

além da segunda temporada de “Filhos do Carnaval” para o canal HBO, também fez a direção de 

arte de “Augustas”, primeiro longa de Francisco Cesar filho.  

“Quando acabei de ler o roteiro, tinha certeza que estava com algo realmente inovador nas mãos. 

Era um roteiro de dramas pessoais, que inseria a temática homossexual de maneira interessante. 

As dificuldades e necessidades das personagens eram apresentadas de modo ao mesmo tempo 

sutil e intenso, sem caricaturas ou preconceitos. Eram os conflitos dos sentimentos humanos 

explorados a partir da vida dos relacionamentos gays das personagens, mas que, entretanto, 

poderiam ser perfeitamente vividas em relacionamentos não gays, e despertar as mesmas 

emoções nos espectadores. Achei o roteiro intenso, delicado e inteligente, e que não trazia 

apenas uma temática de relações entre homossexuais, mas que continha em sua dramaturgia, 

principalmente, dramas universais.  

A Malu sempre dizia que queria fazer um filme de ator, e que queria construir personagens 

principais que tivessem alguma sofisticação natural, cada um com suas especificidades, 

limitações e habilidades. Esse era um dos desafios: imprimir sofisticação nos ambientes, 

obedecendo a realidade social vivida por eles, Júlia uma professora universitária, Hugo um ator, e 

Lisa uma advogada, todos correndo atrás das carreiras. Os ambientes, objetos e figurinos tinham 

necessariamente que conjugar simplicidade e bom gosto para que a ambientação conseguisse, 

sem roubar a atenção do espectador, harmonizar com a personalidade das personagens. Isso era, 

de maneira geral, a palavra de ordem. 

Na parte da execução, tínhamos outro grande desafio: a transformação da casa de Guaratiba. 

Precisávamos transformar uma casa em péssimo estado de conservação, em um ambiente 

agradável, e totalmente reformado. Foi um trabalho árduo e que precisava equalizar as 



dificuldades orçamentárias, a necessidade da rapidez da execução e primordialmente o conceito 

artístico. Filmaríamos mais de 80% do filme dentro dessa casa, era uma necessidade de produção 

que ela ficasse pronta dentro de um curto prazo de tempo, por motivos óbvios: tínhamos muito 

pouco a filmar fora dela. Além disso, era necessário que o projeto proporcionasse mobilidade e 

rapidez de montagem e desmontagem dos ambientes. Outra variável: deveríamos passar por 

fases de arrumação da casa, desde a mudança até a casa completamente habitada e decorada, 

sempre obedecendo, um plano de filmagem restrito de possibilidades.  

O sucesso dessa operação só foi possível devido à grande parceria e entendimento entre as 

equipes, e principalmente pelo empenho e dedicação de todos os envolvidos no processo, que 

acreditavam muito no projeto e na possibilidade contribuir para que ele pudesse, quando pronto, 

contar com um grande valor de produção agregado”. 
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CURRÍCULO DA PRODUTORA – EH! FILMES 

2010 | PRODUÇÃO   

“COMO ESQUECER” | de Malu De Martino  

Longa-metragem  (Lançamento previsto para 15 de outubro 2010)  

2006 | PRODUÇÃO   

“MULHERES DO BRASIL” | de Malu De Martino  

Longa-metragem (35mm, 113 min)  
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