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T.B. – Bom, Helena, obrigada, mais uma vez, já em nossa segunda sessão. A gente, 

então, vai entrar, agora, na década de 1990 e vamos começar pelo filme da Carmem 

Miranda, Bananas Is My Business. Você estava morando nos Estados Unidos? Como é 

o processo? 

H.S. – Eu ainda estava morando lá e, como sempre os filmes acontecem, parece é que 

eles que buscam você e não você que busca o filme. É uma coisa curiosa. Eu não sei 

porquê o assunto Carmem Miranda apareceu. Eu acho que foi um pouco por causa do 

meu marido, David, que era encantado pela Carmem. E, diz ele, que ele cresceu vendo 

desenhos animados de Carmem e ele não tinha ideia que ela era brasileira, não tinha 

ideia do que aquilo era, mas encantado pela imagem. Eu achei isso uma coisa curiosa, 

porque para mim havia certo mistério, quer dizer, eu sabia... Eu me lembro que cheguei 

para minha mãe – nós viemos ao Brasil para uma visita – e eu disse “Eu vou fazer um 

filme sobre a Carmen Miranda” e ela disse “Minha filha, aquela criatura horrorosa?”. 

Eu achei isso incrivelmente curioso, porque havia uma coisa, realmente, de classe, uma 

coisa assim... uma coisa sobre Carmen que... ela era considerada, não sei, vulgar ou... 

Quando a gente entrevistou o jornalista... Esqueci o nome dele agora, depois eu vou 

lembrar. Ele diz que o problema com a Carmen é que Carmen cantava uma música – 

que era o samba – que era considerada música dos negros, ainda, no Brasil e que o 

público brasileiro achava – quer dizer, a elite brasileira – que era uma vergonha aquela 
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moça estar lá fora com aquelas bananas na cabeça, cantando aquelas músicas. Isso me 

deixou assombrada, eu digo “o que é isso?”, “como as coisas são estranhas e como elas 

acontecem...”. Havia isso. E mamãe, que era uma pessoa bem tradicional e 

conservadora, veio com essa história de “essa mulher horrenda”. E ela ainda veio com 

uma história de que tinha vindo para Europa em um navio, uma vez, com a família, com 

minha avó e tal, e que Carmen estava nesse navio, que uma noite ela cantou, fez um 

show no navio e... É engraçado, porque no final do filme – vou pular para o final, 

porque faz sentido em relação à minha mãe – eu tinha escolhido o Eric Barreto para 

fazer a Carmen inventada por Hollywood e o Eric... Filmamos aqui nessa varanda uma 

cena em que ele está dançando e a gente jogou bananas para o alto e filmamos bananas 

com ele... e minha mãe subindo aqui, para cima – minha mãe estava bem velhinha com 

a enfermeira –, quando ela viu o Eric, ela achou ele lindo e disse “Mas que lindo”. E aí, 

o Eric, com muito jeito – ela já estava meio esclerosada – abraçou ela e eu filmei, eu 

incluí isso no filme, porque havia sido quase que uma... quer dizer, que foi uma 

reconciliação de mamãe com Carmen e a minha com aquela história toda. Mas é um 

filme que eu posso chamar de uma biografia afetiva, porque ela não é uma jornalística, 

não é uma coisa assim... eu não estou interessada só nos fatos, estou interessada em uma 

coisa que juntou, ali no assunto de Carmen, diversas coisas que me interessavam como: 

a questão da mulher; a questão da relação dos Estados Unidos e os outros países da 

América do Sul, no caso; e uma outra questão que era da tradução, de você ter que ser 

traduzido quando vai para fora, de ter que – como se diz? – agradar ao estrangeiro ou 

procurar se explicar. E essa coisa da explicação é uma muito cruel, porque você se 

perde nela, também, alguma coisa não passa. No caso dela, houve uma leitura errada, 

quer dizer, eles viram nela uma pessoa hilária, porque eles não entendiam nada que ela 

falava, porque não entendiam nada do que ela cantava, não entendiam o português. E 

aquilo fixou certa caricatura, enquanto Carmen era aquela mulher de um talento 

extraordinário. Aqui, no Brasil, ela já tinha uma vida profissional, ela já tinha sido 

sucesso estrondoso e, de repente, ela chega lá e é uma coisa, assim, uma infantilização, 

uma coisa, assim, de uma palhaçada, sei lá o que, que foi me doendo demais. Eu não 

podia olhar aquilo. E eu discutindo isso uma vez com Aloysio de Oliveira, que disse 

“Não, Helena, isso é um equívoco, ela estava felicíssima”, porque ela era uma pessoa 

muito corajosa, quer dizer, ir para os Estados Unidos como ela foi – sem falar uma 

palavra de inglês – e chegar lá, conquistar da maneira como ela conquistou, não existe 
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na história, nem do cinema americano, uma ascensão tão vertiginosa e porquê eu não 

sei. O próprio Aloysio disse que não sabia, que as vezes ele achava que era uma questão 

de hipnotismo, porque quando ele via ela cantar, ele olhava para a plateia  e disse que a 

plateia ficava... as pessoas ficavam sem fôlego, porque ela tinha um carisma que era 

muito especial, e ela tinha uma coisa muito inteligente, também, que eu desconfiei 

sempre que Carmen... desconfiei não, tenho certeza que ela sabia tudo que estava 

acontecendo, que ela aceitou aquele papel, que ela profissional “Não, eu vou fazer o que 

eles querem. Eu vou fazer o que eles querem” e o que o Aloysio disse [que] adorava era 

a capacidade dela – uma coisa que os ingleses fazem muito bem também – de se fazer... 

de criticar a si mesma. Ela fazia as piadas, o humor dela era um humor que a incluía. 

Ela fazia possível aos outros se identificarem com ela, porque ela era de uma 

honestidade total. Então, foi isso, assim, um pouco a raiz da vontade de fazer esse filme. 

Agora eu não estou sabendo exatamente o que se passou, mas foi o processo que 

aconteceu durante o filme, quer dizer, no que eu comecei a pesquisar é que eu comecei a 

ver que havia alguma coisa ali muito interessante que valia a pena examinar 

profundamente. Havia o Rubén Blades que era um cantor, acho que ele era porto-

riquenho1. Ele tinha uma música que chamava “Carmen, why don’t you come home?”2 

e essa ideia “Carmen, por que você não volta para casa?” se fixou um pouco em mim. 

Eu fiquei pensando “Vou levar ela para casa. Eu vou levar de volta, porque não é 

possível que as pessoas não tenham entendido quem era essa criatura” e eu gosto de 

acreditar – talvez seja uma pretensão minha enorme – que o filme tenha ajudado isso 

um pouco, que ele... que as pessoas... Porque foi pela primeira vez que se examinou a 

imagem desse ícone dessa forma, como nós fizemos nesse filme. E, como eu disse, o 

David foi importantíssimo nesse filme todo, porque ele era, para mim, um interlocutor. 

Quando resolvi eu narrar o filme que foi uma coisa meio assustadora, porque não há 

coisa pior do que você ouvir a própria voz. Quando você grava a sua voz, você fica “O 

que isso? Não sou eu”. Eu me lembro que eu ficava gravando com um gravadorzinho 

não sei quantas vezes, as vezes de madrugada, eu ficava andando por dentro de casa 

gravando, procurando uma coisa que era o tom. Eu tinha que acertar no tom, eu não 

conseguia até chegar o momento em que eu disse “É esse. É isso aqui. Esse aqui é o 

meu tom”. Quer dizer, é uma coisa curiosa, porque esse personagem que sou eu e que 

fala no filme é um personagem, também, fictício que eu misturei com coisas... Assim, 
                                                

1 Rúben Blades é panamenho.  
2 O título original da música é “The Miranda Syndrome” 



Transcrição                                                                                  
 
 

 5 

aquela primeira frase do filme diz, quando Carmen morreu “Eu não pude ir ao enterro, 

porque minha mãe disse que, quando o povo sai na rua, é melhor ficar em casa”, eu 

achei que aquilo já determinava certa... colocava esse dilema entre o personagem e o 

que certa classe de brasileiros pensava sobre ela. 

A.C. – Deixa eu só resgatar. O jornalista que você fala é Caribé Rocha? 

H.S. – Caribé. Caribé era um homem da noite. Ele era um cronista do Copacabana 

Palace. Ele era um homem fascinante, muito sedutor, muito bonito, muito envolvente e 

eu fiquei pensando até... De vez em quando, eu converso com o David sobre isso, a 

gente devia fazer um filme sobre ele, porque as histórias que Caribé sabe do 

Copacabana Palace, da noite carioca, daquele momento, e ele adorava Carmen. Ele 

aparece no filme, tem uma foto dele com Carmen depois de um show no Cassino da 

Urca, que foi horrível para ela, porque eles vaiaram ela, ele estava no camarim dela, ela 

está chorando, ela está enrolada em um roupão e ele está sentado ao lado da cama dela 

consolando ela. Ele ficou um amigo, foi uma pessoa muito interessante. 

T.B. – Só de curiosidade pessoal: Ele era, também, um que desenhava, fazia pintura? 

A.C. – Não, esse é o... 

H.S. – Não, o Caribé é da Bahia. Esse é outro. 

T.B. – Ah. 

H.S. – Mas ele escrevia, ele escreveu crônicas, escreveu poemas. Eu sei que ele tem 

uma filha, a mulher dele era uma bailarina, ele casou com ela... tem umas histórias 

mirabolantes. 

A.C. – Quem sabe o próximo projeto é, não? 

H.S. – Pois é, eu estava pensando tem esse e um outro que agora virou... tem certa moda 

das biografias.  

A.C. – É, mas... 

H.S. – Eu estava pensando... Quem eu estava pensando era o Aloysio. Aloysio de 

Oliveira. Eu vou encontrar com o André, amanhã, para justamente... Ele era muito 

amigo de Aloysio, porque Aloysio foi um personagem muito incrível. Ele teve diversas 

vidas, fundador da Elenco, Odeon e foi casado com a Silvinha Telles. Ele escreveu 

letras de samba maravilhosas. A gente o conheceu, ele já estava bem velhinho, mas ele 

foi essencial, porque entendeu algumas coisas de Carmen. 

A.C. – E toda a parte de pesquisa de imagens... porque tem filmes dela, não é? Tem 

filmes de direitos autorais, tudo isso foi uma certa batalha de... 
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H.S. – David, está fugindo, não é? A tua reunião é às três e meia? 

A.C. – [risos] Nossa, ele chegou a ficar vermelho... 

H.S. – Ele é vermelho. 

A.C. – Então, essa parte da pesquisa de imagens 

H.S. – Nós tínhamos uma equipe... realmente, a gente trabalhou muito nesse filme. Nós 

tínhamos uma pesquisadora maravilhosa, americana. Não tínhamos o Venâncio, quisera 

eu ter o Venâncio lá naquela época. Mas foi muito complicado e a gente não tinha 

grana, porque a gente não tinha imaginado como ia ser um filme caro, por causa 

justamente das imagens, principalmente, da 20th Century Fox, porque eles cobravam – 

dos filmes de Carmen, de Hollywood – oito mil dólares o minuto, o minuto de imagem, 

e passava um minuto, já era oito outra vez. Então, era muito curioso depois que o filme 

foi lançado, que às vezes eu ia falar em lugares para apresentar o filme, as pessoas 

perguntavam “Mas por que não deixava aquele take rodar mais? Podia ter mais...”. Não 

podia, entendeu? A gente ficava contando a grana ali na mesa de montagem, quantos 

minutos eram. Foi muito difícil. A gente não tinha ideia, no momento que a gente estava 

fazendo, de como ela era popular. A gente botou anúncios em jornais no Brasil, na 

Europa, nos Estados Unidos, pedindo quem tinha tido algum contato com Carmen 

algum ou tivesse algum material dela, que entrasse em contato conosco. Choveu gente, 

uma loucura, as pessoas mais malucas que você pode imaginar. Tinha um australiano 

que fez a Carmen Miranda Forest, ele tinha uma floresta... Tinha gente muito maluca, 

ela atraia malucos. A gente teve que dar um basta, porque começou a ficar impossível, 

era gente demais, mas isso foi bom, também, porque a gente viu até que ponto a 

imagem dela tinha ido. 

T.B. – Vocês conseguiram materiais preciosos com essas pessoas? 

H.S. – Conseguimos. Inclusive, esse inglês que casou com uma mulher chamada 

Carmen e deu o nome da filha dele Carmen Miranda, e que tinha na casa dele uma sala 

Carmen Miranda, a sala inteira com fotos de Carmen, está no filme. Nós entrevistamos 

e fizemos uma piada com ele, fizemos o Eric Barreto sair de repente de trás da televisão 

que ele estava assistindo o filme e fingir que a Carmen se reencarnou para ele. O Cássio 

Barsante que era um jornalista aqui do Brasil e que tem um livro muito bonito sobre ela 

[inaudível], um livro enorme, também nos ajudou muito. Quem foi uma descoberta 

também foi um cara chamado... Jesus Christ... Primeiro namorado dela, foi o namorado 

dela... 
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A.C. – Mario Cunha. 

H.S. – Mario Cunha, quando ela tinha 16 anos. Mario já estava muito velho e nós fomos 

lá para almoçar com ele, conversar e não sei o que, e ele contando as histórias, e a gente 

disse “Nós vamos fazer uma entrevista com você”. Aí, quando nós estamos saindo, ele 

disse assim “Espera aí, eu aqui em uma gaveta umas fotos, não sei se vai interessar a 

vocês” e abriu uma gaveta que tem umas fotos que ninguém nunca tinha visto de 

Carmen praticamente assim... Era uma adolescente linda linda linda, não tinha ideia se 

ia interessar a gente. Mas ele era um campeão de remo do Flamengo, um homem muito 

bonito e disse que Carmen tinha sido a paixão da vida dele. 

T.B. – Vocês, também, entrevistaram mais de 16 pessoas que conviveram com ela? 

H.S. – Pois é. Era muito esquisito. Era assim... Foi horrível, porque essas pessoas – 

evidente – já estavam com 80, oitenta e poucos anos. Nós chegamos no limite do tempo, 

se a gente estivesse esperado mais uma noite para fazer esse filme, a gente não ia ter 

esse tipo de depoimento de primeira pessoa, das pessoas que conheceram realmente ela. 

Então, a gente entrevistava e a pessoa morria depois. Foram morrendo. Nós fomos 

correndo contra o tempo, é impressionante. Quem não morreu ainda – graças a deus – 

foi a Rita Moreno, maravilhosa. Mas morreu Cesar Romero, morreu Laurindo, morreu 

Aloysio, morreu Ted Allan, morreu Jeanne Allan. Quer dizer, a gente, sem saber, sem 

ter pensado nisso objetivamente, fizemos o filme na hora certa. Absolutamente na hora 

certa. 

T.B. – Tem uma coisa que eu fiquei pensando porque você falou “Agora está na moda 

das biografias”, não é? E agora está na moda também dos filmes em primeira pessoa. Eu 

acho que de uma certa forma esse filme antecipa tanto a coisa das biografias como você 

se colocar dentro do filme. 

H.S. – Mas quais são os filmes agora que você acha que estão na primeira pessoa? 

T.B. – Ah, aí tem milhões, tem o Helena, tem o Uma Longa Viagem, O Diário De Uma 

Busca... todos esses filmes que as vezes não são sobre a cineasta, mas que de alguma 

forma... 

H.S. – Não, não é sobre a cineasta. A verdade é que quando você pega um assunto, você 

já tem uma empatia por ele e ele já fala alguma a você, porque, se não você não tem 

interesse naquilo, não é? Então, essa coisa que o Coutinho faz de si dentro do filme, o 

Michael Moore, nos Estados Unidos, é um exagero ali – ele é o filme. Mas eu acho isso 

bacana. 
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T.B. – Mas isso é uma coisa pensada ou intuitiva, por que... 

H.S. – Você fala pensada em que sentido? 

T.B. – Tipo “Ah, vou fazer um filme com esse formato, que tenha essa linguagem”. 

H.S. – Não. Foi uma coisa assim de necessidade mesmo, de querer dizer o que eu estava 

sentindo em relação àquela imagem, àquela pessoa que me deixou muito tomada. Eu 

fiquei muito tomada pela ideia de Carmen, porque tinha ali tudo... quer dizer, é um 

filme, é uma história de vida que tem arco dramático, tem tudo o que você quer. Quer 

dizer, uma menina pobre que veio de Portugal, tem uma ascensão vertiginosa, se torna 

uma princesa e depois da descida, caída trágica... Eu acho que o filme, o ficção sobre 

Carmen eu não sei, o Aloysio me disse nunca vai ser feito, ele disse que existe uma 

maldição. Aí, ele me disse que tinha guardado e depois... foi verdade, ele me levou no 

apartamento dele que tinha aqui fechadinho – porque ele já estava morando em Los 

Angeles. Ele tinha por volta de 39 roteiros que foram mandados para ele, de diversas 

épocas. Esse filme foi muito prejudicado que ninguém consegue, não consegue. Nós 

trouxemos dois produtores do Estados Unidos para se reunir com a família e eles saíram 

correndo quando viram a confusão da família, dos direitos, de... para começar, quem 

pode fazer Carmen? A Carmen... as apresentações dela eram em português, inglês, 

espanhol. Ela cantava, ela dançava. Madona quis fazer, Jennifer Lopez já quis. “Aí não, 

tem que ser uma brasileira”, quem? Eu pensei na Bebel Gilberto. A Bebel é muito 

engraçada, porque ela é toda pequenininha que nem a Carmen. A Bebel, uma vez, lá em 

Nova Iorque, muito no início, fez uma apresentação como Carmen, se vestiu de 

Carmen. Eu achei fantástico, achei ela maravilhosa, mas enfim... tem muita briga de 

direitos de todos os sentidos. Eu acho que quem está com os direitos agora – já passou 

de novo – é a Paola Lavigne e eu não sei o que ela está pensando, mas aquele diretor 

australiano Baz3, que fez o Moulin Rouge. 

T.B. – Ah sei. 

H.S. – Maravilhoso, ele tem um negócio que eu acho que seria perfeito para mim, para o 

filme sobre Carmen. Ele esteve aqui no Brasil e procurou Paola, mas não deu em nada. 

Enfim, quem sabe um dia vai se fazer alguma coisa. 

A.C. – Talvez ela não queira ser irritada. 

H.S. – Isso é difícil, não é? 

T.B. – E seu filme foi um grande sucesso, não é, Helena? 

                                                
3 Baz Luhrmann 
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H.S. – Foi um espanto para nós. A gente não estava sabendo que aqui ia ter uma 

audiência tão grande. Quando nós estivemos aqui no Brasil, com uma cópia embaixo do 

braço, não tínhamos visto ainda o filme projetado em tela grande e fomos direto para 

Brasília – Festival de Brasília – e chegamos atrasados ao festival. O festival já estava 

praticamente consumado, já havia apostas de quem ia ganhar, que tinha um filme lá que 

era o preferido. Nós chegamos morrendo de medo. Arrumou-se lá uma projeção, acho 

que ele foi o último filme, para fechar o festival e foi uma coisa, foi impressionante, as 

pessoas aplaudiam no meio, se levantavam, gritavam. Nós ficamos perplexos, mas 

ganhou o festival. Acho que ganhou junto com esse outro, que era um filme que 

chamava – é um filme interessante – Louco Por Cinema. Não sei de quem era o filme, 

mas enfim. Aí teve... ele foi apresentado em Nova Iorque, no Museu de Arte Moderna – 

eu acho –, depois, ele entrou em cartaz. Ele entrou em cartaz no Film Forum, em Nova 

Iorque e ele entrou em cartaz em todas as cidades americanas, em todos os cinemas de 

arte. Ele teve crítica em todos os jornais, todos. O que eu tenho de material de arquivo 

de Carmen é uma coisa impressionante. 

T.B. – Ele tem uma vida até hoje, não é? É impressionante. 

H.S. – Eu acho que ele vai ficar. 

T.B. – Porque você vê no Canal Brasil, ele está sempre passando. Ele ficou mesmo. É 

um filme que não envelheceu. 

H.S. – Não, porque ele tem essa coisa que... ele tem uma história que eu acho que é 

interessante, não é só a história de Carmen. Ficou uma coisa ali de um momento que eu 

acho bastante interessante. 

T.B. – Bom, e aí, passando do Carmen, em 1997, você faz um filme para um canal 

inglês, não é isso? Chamado Brasil Em Cores Vivas. 

H.S. – Pois é, esse filme sumiu. Sumiu não, deve estar com os ingleses, é o Channel 4.  

A.C. – Channel 4. 

T.B. – Foi o seu primeiro contato com a... 

H.S. – Channel 4? Não entendi. 

T.B. – Foi o primeiro contato com um canal inglês? 

H.S. – Não, nós já tínhamos feito alguma coisa para eles. Não, nós já tínhamos 

trabalhado com eles. Agora eu não estou me lembrando qual era o filme em si, mas teve 

sim, era sobre a questão racial no Brasil e havia uma revista que estava abrindo no 
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Brasil, que era uma revista para negros. Ela era... Toda a direção dela, os editores todos 

eram negros e uma gente muito interessante. O escritório era em São Paulo. 

T.B. – Raça, talvez? 

H.S. – Como é? 

T.B. – Raça. 

H.S. – Era Raça. E como chamava-se... você sabe o nome do editor, diretor? Era um 

cara bem interessante. 

T.B. – Não. Eu sei de memória, de ver essa revista na banca. 

H.S. – Olha só, era isso mesmo, Raça. Eu sei que, por exemplo... você sabe? Eu 

entrevistei a família toda, Pitanga Benedita, Camila... tinha mais uma pessoa, eles eram 

quatro ou cinco. Eu entrevistei a família, naquela época, sobre essa questão racial no 

Brasil. Eu não vi nunca mais esse filme. Nós fizemos para o canal, foi projetado lá na 

Inglaterra e tal, eles acharam um máximo, mas eu vi muito esse filme. 

T.B. – E aí você volta para o Brasil, é isso? Porque, em 2004... aqui pela nossa linha do 

tempo, depois de 1997, o seu próximo filme já vai ser em 2004, Vida De Menina. 

A.C. – Uma adaptação do livro. 

H.S. – 2004? 

T.B. – É? Não? 

H.S. – Não é possível. Carmen foi em 2009. 

T.B. – Não. 

A.C. – Não. Carmen foi em mil novecentos e...  

T.B. – É, Carmen foi década de 1990. Não tenho o ano exato aqui, mas foi final da 

década de 1990. Aí, teria esse curta-metragem Brasil Em Cores Vivas e o Vida De 

Menina... 

H.S. – E antes disso eu fiz um filme chamado Made In Brazil, foi para um canal no 

Canadá, daquela história de Santa Cruz do Capibaribe, de mulheres de Santa Cruz do 

Capibaribe tomaram conta do mercado, da cidade – eu falei sobre isso, acho que na 

outra... 

T.B. – Você falou da outra vez. 

H.S. – É. Eu fiz isso antes de Vida De Menina. 

T.B. – Porque o Vida De Menina, acho, que vai ser o seu primeiro longa de ficção, não 

é? 
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H.S. – É, um filme de época e, também, teve uma coisa que me interessava, o 

personagem feminino muito forte, uma menina rebelde, questionadora e incrível, porque 

ela escreve esse diário dos 13 aos 15 anos – uma criança. Esse diário, ela para de 

escrever, guarda e vai publica-lo quando ela está com sessenta e poucos anos. Eu achei 

o diário maravilhoso. Foi muito difícil de adaptar, porque era um diário, havia uma 

entrada todo dia, quer dizer, não havia uma história central, e eu tive que trabalhar e 

construir tudo isso com a Helena Soares, que foi minha roteirista – que foi maravilhosa. 

Eu guardei as versões todas de roteiro que nós fizemos, é hilário, porque tem cada 

maluquice. A gente tentou entrar de diversas formas por diversas portas, abrir todas as 

possibilidades e acabamos voltando para uma coisa absolutamente óbvia, clara e singela 

desde o começo, que o diário era o que devia ser. Não tinha que inventar muito mais a 

respeito. Mas nós tivemos que fazer uma seleção rigorosa, porque eram muitos 

episódios, muitos episódios. E a geração que leu o livro reclamava as vezes “Ah, mas 

você não botou aquele episódio que é meu favorito, o outro...”, quer dizer, não dava 

para botar os episódios todos. A Ludmila4 foi por um processo de seleção muito grande, 

eu entrevistei muitas atrizes. Havia, no final, uma dúvida entre Mariana Ximenes e 

Ludmila. E Mariana... o problema com Mariana é que era bonita demais [risos] – ela 

parecia uma Barbie, era tão lindinha – e eu queria Helena mais... que ela pudesse ficar 

bonita, que ela pudesse ficar feia, que ela tivesse uma cara mais perto do que imaginava 

uma pessoa... enfim. 

T.B. – Imagino que tenha sido, também, o processo de filmagem uma novidade, não é? 

Porque você estava, há muito tempo já, em um esquema de documentário, equipe 

reduzida, baixo orçamento e imagino que esse filme tenha toda uma outra estrutura – 

um filme de época. 

H.S. – Foi. Para mim, foi uma experiência meio assustadora, fiquei com medo – que é 

sempre bom, acho que ter medo é sempre um sinal de que você está sabendo mais ou 

menos o que vai enfrentar. Mas, antes de sair dos Estados Unidos, eu fiz o Actors 

Studio, eu fui e... O diretor era o Arthur Penn – foi um privilégio vê-lo dirigindo –, ele 

dirigia muitos atores famosos que vão lá para ficarem ensaiando, porque se eles não 

estão fazendo filme e ficam parados muito tempo eles usam o Actors Studio para 

treinarem, para poder se exercitar. Então, eu vi diversos [inaudível], vi diversos atores 

sendo dirigidos pelo Arthur Penn, que era uma mão de ferro com eles – uma pessoa 
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realmente... Eu vi uma vez ele fazer uma coisa com uma atriz – não sei quem era ela, 

uma pessoa conhecida – que não conseguia fazer a cena e ele ficava fazendo ela voltar, 

ela estava quase chorando e disse assim “Você vai tirar a sua calcinha e o outro 

personagem não sabe. Ninguém sabe que você está sem calcinha, só você. Esconde essa 

calcinha. Você vai ficar sem calcinha”. Foi uma maravilha, porque o que aconteceu foi 

que eu acho que aquilo deu a ela uma fragilidade, uma coisa assim, uma ideia de que ela 

tinha que esconder alguma coisa mesmo, ou que ela estava insegura e ela... Foi 

fantástico, deu tudo certo. Eu fiquei pensando nessa técnica “Poxa, um dia eu tenho que 

usar isso” [risos]. Mas foi incrível. 

T.B. – E o trabalho com a Ludmila, você que fez todo esse trabalho de direção? 

H.S. – Lógico, porque eu estava muito preocupada, porque Lud era mais velha do que o 

personagem – ela já estava com 18 anos e o personagem tinha 13, 15 – e eu tinha muito 

medo que ela tentasse se fazer de infantil ou de garotinha. Eu acho que isso seria um 

desastre, então, a linha foi sempre essa, que ela teria que assumir. Eu estava pouco me 

importando se a pessoa na verdade tinha 15, tinha 16... era uma adolescente, acabou. E 

foi um prazer trabalhar com ela, porque ela é muito inteligente. Então, ela entendeu o 

personagem desde o princípio e ela é muito estudiosa, muito obcecada. Ela ficava lá... 

Em Diamantina, nós ficamos quase três meses – foi incrível a experiência – a Ludmila 

era de uma disciplina fantástica, ela se recolhia cedo, acordava cedo, ia fazer o exercício 

dela, ela se isolava do resto dos atores, ficou concentrada no personagem e eu acho que 

ela fez um trabalho maravilhoso. Fiquei com muita pena, porque ela não ganhou o 

prêmio de melhor atriz, eu acho que ela merecia. 

T.B. – Ela não ganhou, mas o filme ganhou vários kikitos, no Festival de Gramado e 

melhor filme, no juro popular do Festival do Rio. 

H.S. – É. Gramado acho que ganhou tudo, não é? 

T.B. – Seis kikitos. 

H.S. – Seis? [risos] A gente saiu de lá e não podia carregar os kikitos, era kitkito 

demais. Foi muito bom. 

A.C. – Posso? Você vai aproveitar e falar do Encantada5, não? 

T.B. – Pode ir. 

A.C. – Antes de... Nosso próximo item da pauta falava Encantada que é 2009, mas nós 

pulamos na primeira entrevista, não chegamos a falar e é uma coisa que eu queria ter 
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perguntado, é sobre primeiro curta de ficção, também nessa linha de música... Palavra 

(En)cantada é na linha de música e literatura, mas é um curta de 1970, Meio-dia, em 

plena ditadura, e que o fio condutor é o Proibido Proibir do Caetano. Aí, eu queria que 

você falasse um pouquinho lá de 1970, antes de passar... 

H.S. – É curioso. Eu não sei, porque foi um momento, realmente, que estava todo 

mundo muito... era um momento muito difícil com essa questão do Golpe Militar. E eu 

fiquei com essa ideia da música de Caetano sobre a questão da autoridade. Eu me 

lembrei do filme de Jean Vigo, acho que era o... ah pronto, esqueci outra vez. Desliga, 

desliga. 

T.B. – A gente pode consultar a internet. 

H.S. – Nessa época, por causa da questão do Golpe Militar e tudo, teve a questão de 

uma censura também e falta de recursos, e tal, eu resolvi filmar. Eu queria filmar, eu 

queria muito filmar. Eu pensei no filme do Vigo, do Jean Vigo, o Zéro De Conuite e 

também o Les Quatre Cents Coups, do Truffaut, que também se passa dentro de uma 

sala de aula. E construímos essa história de um menino – como chama-se, [inaudível] – 

que não vai a aula, que resolve matar aula e que tem uma fantasia de que ele destrói a 

escola inteira, a escola cai. Quer dizer, é uma coisa meio doida, inclusive, eles matam o 

professor. Então, eu fiquei com esse filme meio engasgado, porque eu achei, depois, 

que era uma coisa que não dar certo, aquela coisa sobre a violência, que envolvia 

criança. Sei lá, um pouco que eu escondia esse filme, por alguma autocensura. Não sei, 

mas é engraçado, porque o menino que faz o menino do filme é o Farkas, irmão do 

Pedro Farkas, o – meu deus – João Farkas. E, agora, a Zita Carvalhosa me convidou 

para São Paulo, para um festival de curtas e chamou esse filme e chamou o João. João 

nunca tinha visto, ele agora é um homem barbudo, um senhor, e ele ficou muito 

comovido. Foi fotogra por João Marreco6, quem trabalhou comigo foi Teresa Trautman, 

foi minha assistente, e eu filmei em 35mm. Eu queria ter uma experiência com 35mm e 

filmei em 35mm, é um filme, tipo 10, minutos... 

A.C. – Tem 15 minutos. 

H.S. – Acontece tudo. 

A.C. – E a censura nunca... 

H.S. – Ele nunca foi mostrado. 

A.C. – Não? 
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H.S. – Não, ele nunca foi mostrado. Ele foi mostrado depois. A Zita mostrou, é... gente, 

esse negócio, festival da cachaça, Cineclube Cachaça acho que mostrou também. Foi 

mostrado em uns festivais alternativos e, assim, marginais [risos]. E Caetano, eu nunca 

pedi licença ao Caetano para usar essa música, porque como não era um filme 

comercial, nunca foi exibido nem no festival, nem em lugar nenhum... Mas assim, com 

o passar dos anos eu comecei a gostar mais dele e, hoje, eu gosto muito dele. 

T.B. – Quer entrar na Palavra (En)cantada? 

H.S. – Não, pode [inaudível] 

T.B. – Bom, então, em 2009, tem outro filme já usando a música que é o Palavra 

(En)cantada. Na verdade, eu estou percebendo também que você vai engatando vários 

sucessos de público, não é? Porque são três filmes que fazem grande sucesso. O 

Carmen Miranda, depois, o Vida De Menina e o Palavra (En)cantada também... que 

você investiga a relação entre literatura e música. Como foi transitar entre esses grandes 

personagens da cultura popular? 

H.S. – Olha, foi difícil no sentido que... assim, me incomodava o fato de eles serem 

pessoas tão famosas que eu fiquei pensando “Eles devem estar entediados de darem 

tanta entrevista. O que eu posso perguntar, que nunca ninguém perguntou? ”, aliás, 

Chico é que me disse isso, porque eu disse “Chico, eu não sei, você deve estar já 

entediado de responder a tantas coisas”, ele disse “Não, mas me faz uma pergunta que 

nunca me fizeram”. Aí, eu disse “Bom, agora, como eu vou sair dessa?”. 

T.B. – “Já fiz” 

H.S. – Mas eu acho que foi muito importante uma intimidade na entrevista. Eu queria 

chegar muito perto dele, não como estrelas, mas como pessoas. Para mim, foi também 

uma educação, porque eu aprendi muito sobre a cronologia da história da música 

popular brasileira e algumas descobertas, quer dizer, as pessoas importantes... Quem 

trouxe essa ideia foi Márcio Debellian. Ele trouxe o argumento e eu fiquei pensando e 

disse “Bom, vamos fazer uma pesquisa”, e chamei um grupo de pesquisadores, que era 

o Júlio Diniz, que era da PUC, diretor do departamento de literatura; o Fred Coelho; e a 

Helozinha Tapajós7 que, aliás, morreu agora. Eram esses três, que eram feras, eram 

pessoas que realmente me abriram toda uma... Eu acredito muito na questão da pesquisa 

dos assuntos que você vai falar. Eu acho que cada filme é como se você fizesse um 

grande curso intensivo. Você sai de cada filme alimentado ou você aprende alguma 
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coisa, são uma revelação. Sempre acontece com cada filme, acho que, pelo menos para 

mim. As pessoas essenciais para mim, além desse grupo de pesquisa, foi o Antônio 

Cícero, o Luiz Tatit. Antônio Cícero e Luiz Tatit, e tinha mais um, que eram essenciais 

– não é o Tom Zé, era uma outra pessoa que era um teórico... Ah Visniec. Então, eu 

tinha três feras que realmente... eu fiz muitas horas de entrevistas com eles e, depois, 

evidente, foram reduzidas para... mas que ficaram guardadas, aquilo ficou como um 

arquivo maravilhoso da história da música, enfim, reflexões. E essa ideia – essa ideia, 

aliás, veio do Lenine – dos trovadores, a relação dos trovadores com música do 

nordeste, dos cantadores, como chamam? 

A.C. – Repentistas. 

H.S. – Repentistas. Achei isso absolutamente genial. E aí, a Adriana – Adriana 

Calcanhoto – sabia cantar em... Aquela linguagem do século XVI... 

A.C. – Dos menestréis, não? 

H.S. – É, eram os menestréis, eram os... Gente, o que é isso? [inaudível] 

T.B. – Cantain? 

H.S. – Não... 

T.B. – Eu estou tentando lembrar. 

H.S. – A linguagem é entre o Catalão e o... que eram, justamente, os trovadores que 

cantavam nessa língua, que é uma língua que fica entre o Latim e o... Lindo, lindo, 

lindo. Que, aliás, o filme abre com Adriana cantando, justamente, em... [inaudível] 

[risos] Então, eu acho que foi um filme que começou com essa ideia só de ter essas 

apresentações desses diversos músicos e a relação deles com a literatura, o que havia 

inspirado eles na literatura, acabou sendo também uma reflexão sobre, talvez, a nossa 

identidade, de onde vinham essas origens. E isso aconteceu muito também na mesa de 

montagem de Jordana que é uma... Não, Jordana não, perdão, Diana Vasconcelos. Foi a 

Diana, que é fantástica. Enfim, tem mais alguma que eu não vi. 

T.B. – Então, o último filme que você fez foi em 2013? O A Alma Da Gente, é isso? 

H.S. – Não tem nada in between aí? 

T.B.- Aqui, pelo coisa, não. 

H.S. – Carmen... 

T.B. – Depois, teria, em 2004, Vida De Menina – seria lançado, você deve ter feito ele 

antes. 
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H.S. – É verdade, porque o A Alma Da Gente nós filmamos em duas etapas, passaram-

se 10 anos quando nós retomamos o filme, quer dizer, a gente foi filmar... Filmamos os 

ensaios com Ivaldo Bertazzo e as crianças, e – como é que se diz? – as estreias – a 

estreia em São Paulo, a estreia no Rio – e guardamos esse material. Foi isso, foi antes de 

Vida De Menina, e fomos fazer Vida De Menina e esse material ficou guardado durante 

10 anos. Em 10 anos a gente pensou o que... Lembrei, provençal. 

T.B. – A linguagem? [risos] 

H.S. – A cabeça... 

A.C. – A gente junta depois [risos] 

H.S. – Enfim. Nós voltamos à Maré8 e fomos procurar os personagens que nós mais 

tínhamos focalizado durante a filmagem, para ver o que tinha acontecido com cada um. 

Isso é A Alma Da Gente, um filme que tem essa passagem de tempo. 

A.C. – E vocês voltam ao Ivaldo também?  

H.S. – Voltamos ao Ivaldo, entrevistamos Ivaldo, mas Ivaldo está no filme no passado, 

a entrevista que eu fiz com ele, porque eu tinha muito medo de calcar o filme demais no 

Ivaldo. O filme não era sobre o Ivaldo. Ivaldo era uma pessoa tão forte, tão, assim... ele 

ocupa um espaço tão grande, ele tira o oxigênio do ar, que eu não queria, eu queria que 

ficasse nas crianças. Então, eu não usei áquea entrevista. 

T.B. – Uma pergunta, uma curiosidade que eu fiquei: por que... depois do Vida De 

Menina, você não teve vontade de voltar para ficção? 

H.S. – Vontade tive, mas não sei. Eu acho que o tempo, acontece algumas coisas – pelo 

menos comigo – que, de repente, cai a ficha, aparece uma coisa, eu não fiquei 

procurando. Eu não sei te dizer exatamente. 

T.B. – Não tem o motivo de por ser mais difícil de produzir no Brasil, talvez? 

H.S. – Sim, tem essa coisa infernal, que são esses editais, essas exigências, e isso é 

realmente desanimador. Mas eu estou em um projeto, que me interessa – mas, aí já é 

uma coisa mais reportagem, uma coisa para televisão – que é sobre questão do aborto. 

Eu acho que é uma questão da maior importância, descriminalização. E eu acho que tem 

um momento acontecendo agora, com as mulheres, de uma volta a certo feminismo. 

Alguma coisa que está dando um gás, talvez, para uma possibilidade de abrir esse 

assunto para ser debatido, porque é um assunto que a sociedade brasileira tem que 

debater. É um escândalo isso. 
                                                

8 Ou complexo da Maré: conglomerado de pequenos bairros da zona norte da capital do Rio de 
Janeiro 
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T.B. – Você conhece o Histoire d’un Secret, da Marina Otero? 

H.S. – Não. 

T.B. – Eu acabei de escrever um artigo... a gente está com um catálogo aqui, eu te dou. 

Está tendo uma mostra de cinema francês na Caixa9... 

H.S. – É. 

T.B. – Tem esse filme da Marina Otero, que é uma cineasta francesa, que na verdade é 

dos anos 1990, que a mãe dela morreu de um aborto ilegal, na França, antes... 

H.S. – Porque o aborto é legal, na França. 

T.B. – Hoje em dia é, mas nos anos 1970, 1975 é que é legalizado. 

H.S. – É. 

T.B. – E ela faz um filme, que é um filme incrível. Um documentário sobre a história da 

mãe. 

H.S. – Está passando? Já passou? 

T.B. – Está passando, acho que vai repetir... essa semana vai repetir. 

H.S. – Ah então, eu quero. [inaudível] Me diz, porque eu quero ver. Mas o filme é 

atual? 

T.B. – O filme é dos anos 1990. Ela recupera, acho que o filme é de 1995. Ela recupera 

a história da mãe no filme e um pouco... Na verdade, o filme é sobre os efeitos dessa lei 

que criminalizava o aborto, na França. 

H.S. – É, porque aqui aconteceu... aquelas duas mulheres que morreram, a Jandira e a 

Elisângela , voltou tudo à tona outra vez, porque foi para os jornais e foi um escândalo. 

E, logo depois, uma moça foi acusada por um médico. Uma coisa horrorosa. Uma 

menina de 19 anos foi procurar um médico, tinha tentado um aborto ela mesma e estava 

mal, foi para o hospital, ele fez a curetagem, sei lá o que, e, depois, entregou ela para a 

polícia. O tal sigilo médico, aquela coisa toda não adiantou nada, foi horrível. 

T.B. – Então, esse é o seu projeto agora para a Radiante Filmes? 

H.S. – É, não sei. Eu estou com a Mariza Leão, que é produtora e Mariza está me 

ajudando e nós vamos ver se vai acontecer. O GNT está interessado, mas ainda não tem 

nada concretizado. Tem uma outra coisa também interessante, existe uma mulher Milu 

Villela, a dona do Itaú – do banco Itaú –, que a família queria que eu fizesse alguma 

coisa sobre ela, mas são projetos que eu não sei se vão rolar, se não vão rolar, não sei. 
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A.C. – Queria só que você falasse um pouquinho sobre a Radiante Filmes, que é uma 

coisa é um aspecto interessante de produção de uma empresa, quando surgiu, como 

surgiu e... 

H.S. – A Radiante, quer dizer, quando nós estávamos vivend... eu estava vivendo fora, 

porque o David é americano e sempre viveu lá, nós tínhamos International Cinema, em 

Nova Iorque, era a nossa companhia e o nosso escritório. E, quando a gente veio para 

aqui, a gente quis abrir um escritório com o nome de uma companhia brasileira. E aí, é 

curioso, porque que na Carmen Miranda, a cena em que ela... a Carmen começa, 

quando é menina, a fazer chapéus e essa loja, uma das mais antigas da cidade, de 

chapéus chamava-se Radiante. E nós fomos lá filmar com a Letícia Monte, que faz uma 

Carmen jovem, adolescente, e eu achei esse nome genial, aí nós resolvemos que ia ser o 

nome da nossa companhia, aqui no Brasil. Assim, quer dizer, ela não é uma companhia, 

não é uma produtora onde eu tenho gente empregada tempo integral conosco, quer 

dizer, na maior parte do tempo, nós estamos ou escrevendo ou fazendo pesquisa. A 

gente não está rolando, não existe uma produção constante. Quando aparece um 

momento, a gente chama as pessoas que nos interessam. Geralmente, nós quase sempre 

usamos a mesma equipe, porque você desenvolve intimidade com algumas pessoas com 

quem você trabalha. Então, é uma coisa bem alternativa e bem independente. 

T.B. – A gente tem que trocar a fita, a gente encerra? Ou... 

A.C. – Pode. Não sei. 

T.B. – Acho que encerrou, não é? Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Helena, 

que a gente não lembrou? 

H.S. – Não, eu acho que a gente falou de tudo. 

T.B. – Acho que pegamos tudo. 

A.C. – É, eu acho que sim. Gostaria de te pedir para... 

H.S. – Eu não ofereci nada. Vocês querem água, café, ir ao banheiro? 

A.C. – Não. 

T.B. – Não. 

H.S. – Qualquer coisa. 

A.C. – É que a gente pede uma autorização para depois... 

H.S. – Lógico. 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 


