
O mundo descobre a atriz Sandra  
Beth Néspoli  
 
O domingo deixou de ser pacato para ela tão logo foi noticiada sua premiação  
 
“Estou muito feliz, nem sei o que dizer.” Sandra Corveloni atende o telefone na sua casa em 
Vila Mariana. Mas logo tem de desligar. A França a chama na outra linha. A premiação em 
Cannes, subitamente, transforma o seu domingo. Jornais e televisões de todos o Brasil, e de 
muitos outros países, a procuram. É preciso esperar mais alguns minutos para conseguir 
conversar com ela. Atriz de longa experiência no Grupo Tapa, fala de sua personagem em 
Linha de Passe, de Walter Salles e Daniela Thomas, seu primeiro longa-metragem. “Fiz dois 
curtas experimentais antes, mas esse trabalho é bem diferente, pois teve um tempo de 
preparação muito longo, três meses de ensaio, improvisações no set depois do elenco definido, 
dois meses de filmagens”, diz. Os curtas foram Flores Ímpares (1992), de Sung Sfai, e Amor 
(1993), de José Roberto Torero. 
 
Seu personagem é Cleuza, um empregada doméstica com quatro filhos grávida do quinto. “O 
filme fala da ausência de pai, das oportunidades escassas, da violência sempre rodando, um 
tipo de realidade que é a de muitas famílias brasileiras”, diz Sandra. “Apesar de todas as 
dificuldades, a família vive momentos legais. Ela é uma mãe que se importa com os filhos e 
luta muito para que tenham uma vida digna, escapem dos caminhos que levam à violência. Ela 
é o refúgio moral da família.” 
 
Paulistana de 43 anos, Sandra fez sua formação de atriz na PUC e integra o elenco do Grupo 
Tapa, dirigido por Eduardo Tolentino, desde 1998. Como atriz, atuou em dezenas de peças, 
como No Fundo do Lago Escuro, de Domingos de Oliveira, na qual contracenou com Beatriz 
Segall, Moço em Estado de Sítio, de Oduvaldo Viana, Major Bárbara, de Bernard Shaw, Contos 
de Sedução, de Guy de Maupassant, entre outras. Dirigiu, também no Tapa, As Viúvas de 
Artur, espetáculo que unia peças curtas de Artur de Azevedo, e co-dirigiu, com Tolentino, 
Amargo Siciliano, de Pirandello, ainda em cartaz no Viga Espaço Cênico.  
 
Nem sempre atores teatrais conseguem se adequar tão bem, já no seu primeiro filme, à 
linguagem do cinema, que pede intensidade na mesma proporção da contenção de gestos. 
“Sempre trabalhei com Tolentino e na linguagem realista do Tapa, em que se busca a verdade 
em pequenos gestos, na delicadeza de um olhar”, argumenta Sandra. “Mas também foi muito 
importante o trabalho da preparadora de elenco Fátima Toledo, que nos ajudou com a 
realidade dos personagens, de sua aridez. Quando chegamos no set, estávamos muito bem 
preparados, física e emocionalmente, para interpretar os personagens.” 
 
Ela destaca ainda a orientação dos diretores Walter Salles e Daniela Thomas. “Eles sabiam 
exatamente o que estavam buscando. Sua segurança foi fundamental. Ninguém sentia medo 
no set, nem se estressava. Eles nos deixaram muito seguros. Foi um trabalho feito mesmo em 
equipe. Eu tinha a curiosidade da primeira vez e podia tê-la, pois tudo foi feito num clima de 
alegria, viramos mesmo uma família. Por isso eu esperava um prêmio de conjunto, não 
individual. Mas sinceramente acho que ele só vem pelo clima de trabalho em equipe.” 
 
Sandra prefere não falar do aborto sofrido aos cinco meses de gravidez, com conseqüências 
bastante graves - segundo amigos, ela correu risco de vida -, que a impediu de estar em 
Cannes. “Foi terrível, tudo está muito recente, ainda não tenho condições de falar sobre isso.” 
 
Antes mesmo de o filme estrear no Brasil, tanto os fãs que ela já tem no teatro, como os que 
ainda não a conhecem, vão poder conferir sua interpretação na telinha. Ela atua no programa 
de teledramaturgia da TV Cultura, a série Direções, que vai ao ar no domingo. Sob direção de 
Eduardo Tolentino, ela vive Leila em O Telescópio, peça de Jorge Andrade. Ela é quem detona 
o conflito em família, ao voltar da cidade para o campo interessada na sua parte na herança da 
família. 
 

 
Leia mais: 



 
Ela é dedicada, estudiosa e tem o filtro do sagrado  
Beth Néspoli  
 
Fala o ator Zecarlos Machado, companheiro de Grupo Tapa  
 
Diretor do Grupo Tapa, no qual Sandra Corveloni fez praticamente toda sua carreira teatral, 
Eduardo Tolentino antecipou o prêmio. “Não gosto de desafiar os deuses do teatro, mas eu 
disse que ela ganharia um grande prêmio internacional por esse trabalho. Merecido. É uma 
grande atriz.” Beatriz Segall contracenou com Sandra Corveloni na peça O Fundo do Lago 
Escuro, no Tapa. Segundo Tolentino, na época Sandra era ainda muita nova e ele a colocou no 
elenco em caráter experimental, mas Beatriz fez questão de mantê-la. Por telefone, Beatriz 
recebe a notícia pela reportagem do Estado. “Você está brincando! Que fantástico. Lembro-me 
muito bem dela! Ótima atriz, bati-me para que ela fizesse o papel. É uma pessoa alegre, 
competente, talentosa. Estou muito feliz com essa notícia.” 
 
Não é diferente a reação de Bárbara Paz, que recebe a notícia pelo celular, na rua. “Não 
acredito! Vou chorar (chora). A vida é justa, meu Deus! É um prêmio merecidíssimo. Ela é uma 
grande atriz e um ser humano maravilhoso. Lembro de uma história linda que me contou 
quando contracenei com ela em Contos de Sedução, no Tapa. Contou que chorou ao vestir um 
figurino da Lola Tolentino, pela primeira vez. Ela vem de uma família muito simples, nunca 
tivera um vestido tão lindo.” Bárbara fala ainda das dificuldades que Sandra enfrentou na 
carreira. “Ela quase desistiu da profissão, muitas vezes, por dificuldades financeiras, um 
problema que é de todos os atores de teatro. Finalmente! Agora ela vai ter o reconhecimento 
que merece.”  
 
Lola Tolentino, figurinista do Grupo Tapa, muito emocionada, confirma a história narrada por 
Bárbara. “Eu chorei junto com ela quando ela vestiu o figurino de Contos de Sedução. Era 
dourado, um dos vestidos da peça. Ela disse que quando criança via aquelas roupas nos filmes 
de Hollywood e imaginava quando poderia ter um vestido igual. Sentiu-se num deles naquele 
dia, diante do espelho. É um prêmio merecido, ela é muito talentosa.”  
 
O ator Zecarlos Machado, que já atuou em filmes como Ação entre Amigos, de Beto Brant, 
contracenou com Sandra em muitas peças do Tapa, entre elas Major Bárbara, de Bernard 
Shaw. “Estou explodindo de alegria. É bom para todos nós, para o teatro e o para o cinema. A 
magia existe onde há empenho, talento, sensibilidade e inteligência. Ela é uma grande 
companheira, dedicada, estudiosa e tem o filtro do sagrado dentro dela.” 
 

 
Leia mais: 
 
Fernanda Torres também tem sua Palma na estante  
 
Sandra Corveloni é a segunda atriz brasileira a ser premiada em Cannes. Antes dela, em 1986, 
Fernanda Torres surpreendeu o júri do festival com sua atuação visceral no filme Eu Sei Que 
Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor. 
 
Hoje um das mais reconhecidas atrizes do País, Fernanda tinha apenas 20 anos quando 
recebeu o prêmio. No longa-metragem, grande sucesso de público que rendeu ainda a Jabor a 
indicação de melhor diretor no festival, ela contracena com Thales Pan Chacon (1956-1997), 
para expor as feridas de um casal que, separado há tempos, resolve se reencontrar em uma 
situação de harmonia hipócrita. Em um clima intimista, entre a piada e o choro, a harmonia vai 
se esvaindo aos poucos, conforme avança o “jogo da verdade” em que os dois se jogam sem 
qualquer proteção. 
 
Naquele ano, Fernanda dividiu o prêmio com a atriz alemã Barbara Sukova, pela sua atuação 
em Rosa de Luxemburgo, de Margarethe von Trotta. Foi o terceiro filme estrelado pela atriz 
brasileira.  
 



Brasileiros premiados em Cannes 
 
1953 - O Cangaceiro, de Lima Barreto (filme de aventura) 
 
1962 - O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte (Palma de Ouro) 
 
1967 - Terra em Transe, de Glauber Rocha (prêmio da Fed. de Imprensa Cinematográfica) 
 
1969 - O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha (direção) 
 
1977 - Di, de Glauber Rocha (melhor curta-metragem) 
 
1982 - Meow, de Marcos Magalhães (curta de animação) 
 
1986 - Fernanda Torres, em Eu Sei que Vou te Amar (atriz) 
 
2002 - Um Sol Alaranjado, de Eduardo Valente (prêmio Cinéfondation) 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 maio 2008, Caderno 2, p. D7. 
 


