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RESUMO 

Este memorial descreve o processo de criação do documentário Uma Carta de Fã, um 

filme produzido para a conclusão do curso de Comunicação com Habilitação em Jornalismo 

da Universidade Federal da Bahia. Uma Carta de Fã apresenta a história de cinco fãs do cantor 

e compositor Belchior. O documentário expõe o sentimento que cada um dos depoentes possui 

em relação ao ídolo, além de contar como essa admiração nasceu, quais os elementos na obra 

de Belchior despertaram a atenção de cada um e como esse comportamento de fã se manifesta 

em suas vidas. 

 

Palavras-chave: Documentário. Belchior. Memória. Música. 

 

ABSTRACT 

This memorial describes the process of creating the documentary "A Fan's letter", a 

film produced as a conclusion of the course of Social Communication with Qualification in 

Journalism of the Federal University of Bahia. "A Fan's Letter" presents the story of five fans 

of singer and songwriter called Belchior. The documentary exposes the feeling that each one 

have about their idol also telling how this admiration was born, what elements in Belchior's 

work had awaken the attention of each one and how this fan's behavior manifests itself in their 

lives. 

 

Keywords: Documentary. Belchior. Memory. Music. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A memória aqui descrita se debruça no processo criativo, técnico e teórico da 

construção do filme Uma Carta de Fã. De início abordarei o conjunto teórico que me ajudou a 

fundamentar a construção e o estilo desse documentário. Nesta parte veremos, os autores que 

me auxiliaram, assim como os filmes e diretores, que de alguma forma me serviram de 

inspiração. Também tratarei das minhas motivações e experiências, que me levaram até o tema 

e concepção deste trabalho. 

Uma Carta de Fã é um documentário construído, a partir de entrevistas com fãs do 

cantor Belchior, os depoimentos desses personagens impõem a tônica da narrativa. Suas 

memórias, experiências e performances musicais ajudam na criação do ritmo e nas transições 

entre as falas, entretanto são os sentimentos em relação ao artista Belchior, que melhor 

traduzem a experiência de fã aqui abordada, sentimentos que são expostos através das palavras 

e das músicas interpretadas por alguns dos depoentes. 

Em um segundo momento tratarei da construção do filme, desde sua concepção teórica, 

até a finalização. Nesse sentido passaremos pela definição do tempo de duração, escolha dos 

personagens, escolha da equipe, metodologia das gravações e estilo da montagem. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

         O interesse por um artista e sua obra além de levar ao simples contato com sua produção 

pode evoluir para um interesse maior, um estreitamento entre o admirador e o admirado, 

levando o primeiro a criar uma espécie de aura em volta do seu artista, um profundo sentimento 

de empatia e gosto acentuado por aquilo que o artista produz. Esse comportamento é típico de 

fãs, pessoas que vivem uma experiência de idolatria ou quase idolatria com o seu objeto de 

admiração. Geralmente, os fãs se aproximam de outras pessoas que compartilham do mesmo 

interesse que os seus, por algo ou alguém. 

Segundo a jornalista e colunista literária Frini Georgakopoulos (2016), “ser fã é admirar 

algo além de nós com tanto fervor que nos faz querer ser uma pessoa melhor. Ser fã é ter 

sentimentos reais por personagens fictícios porque enxergamos neles características que 

admiramos, que buscamos”. 

 Por me enquadrar na definição de Georgakopoulos na condição de fã do cantor Belchior 

e por conhecer pessoas que compartilham desse mesmo envolvimento e admiração pelo artista, 

decidi realizar um documentário como trabalho de conclusão de curso da graduação em 

Comunicação com Habilitação em Jornalismo. 

Minha admiração por Belchior começou por volta dos meus 11 anos. Eu ouvi Belchior 

tocar no rádio, nessa época meu pai ligava o seu aparelho de som e deixava rolar o que julgava 

de melhor da música nacional. Entre um pagode do Raça Negra, um pop-rock do Skank e os 

reggaes de Bob Marley e Edson Gomes, que trilhavam as manhãs de domingo em nossa casa, 

meu pai se deixava levar por uma MPB que tocava Zé Ramalho, Alceu Valença e muitos outros. 

Mas foi a voz grave e anasalada de Belchior, que certa vez chamou minha atenção. 

Primeiramente, pelo estranhamento do seu timbre e depois pela letra da música Como nossos 

Pais, que me atingiu profundamente, principalmente, pela sua sentença final: “minha dor é 

perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como 

os nossos pais”. Palavra que pareciam ter sido escritas para mim, que já na época, desejava me 

distanciar da vida que meus pais levavam, para que pudesse traçar meu próprio destino. 

Já no início da adolescência, restringi-me a escutar apenas Raul Seixas, Legião Urbana 

e Cazuza. Consumia desses três, discos, camisetas, livros e tudo que mais ilustrasse e fizesse 

referência a eles. Raul Seixas era o principal, combinava muito com meu espírito rebelde e 

anárquico, durante o período entre os meus 14 e 17 anos. A vontade de sair de casa e viver 

sozinho, o fascínio e ao mesmo tempo a descrença na espiritualidade, a reflexão sobre o amor 
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e a perda. Tudo isso, Raul Seixas cantava e externava, coisas que eu também queria pôr para 

fora. Mas foi ainda em meados dos meus 17, que Belchior novamente apareceu em minha vida. 

Não lembro exatamente qual foi o ápice desse meu novo interesse, em que momento e 

estado psíquico me encontrava, só sei que eu era apenas um rapaz latino americano, sem 

dinheiro no banco, e talvez tenha sido, por isso, que ao ouvir essas mesmas palavras vindas do 

álbum Alucinação, que passei a ouvir Belchior novamente, agora não mais como simples 

admirador, mas como um fã. 

Ouvindo Belchior fiz alguns amigos, amizades essas que só puderam se formar por essa 

estima em comum. Foi no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho em julho de 2006 que conheci 

pessoalmente Belchior, ele realizou um show com suas músicas mais célebres e recebeu o 

público no final. Nesse show específico que conheci Fábner e as irmãs Caroline e Jaqueline 

Sales, jovens da mesma idade que eu, e que foram pedir autógrafos e dizer palavras carinhosas 

para seu ídolo. Para minha surpresa, percebi que Belchior tinha fãs adolescentes, até então, não 

tinha conhecido outros jovens interessados naquela música densa e reflexiva. Desse encontro, 

firmamos uma amizade que até hoje perdura. 

 Frequentei praticamente por um ano inteiro a casa das irmãs Sales, tão somente para 

assistir filmes e ouvir Belchior, as meninas contaram que esse gosto musical foi influência 

direta do seu falecido pai, um homem que muito se parecia com o personagem da canção 

Pequeno Perfil de um Cidadão Comum, de Belchior, descrito neste verso: “Era um cidadão 

comum, como esses que se vêem na rua, falava de negócios ria, via show de mulher nua. Vivia 

o dia e não o sol, a noite e não a lua”. 

Já com Fabner, o apreço por Belchior também se deu em sua infância, já com 12 anos 

tinha encontrado Belchior algumas vezes em shows e já colecionava diversos discos.  Fábner 

sempre tocava Belchior para mim em seu violão nas tardes em sua casa, conversávamos sobre 

música e víamos filmes. Isso durou até começarmos a trabalhar no início da vida adulta.  

Por conta dessas amizades específicas e de outras que surgiram ao longo da vida, eu 

comecei a pensar que o interesse pelo trabalho de Belchior não se dá tão somente pela 

sonoridade de suas canções ou por conta das letras rebuscadas, mas por uma sensação de que 

todo o discurso musicado de sua autoria, traduz muitas angústias e aspirações de um espírito 

juvenil, e isso de alguma forma possui um forte apelo emocional que se funde a uma memória 

de algum momento de nossas vidas  que a canção de Belchior trilha.  

Em 2007, em um outro show de Belchior, que aconteceu no Parque da Cidade, levei 

alguns Cds para serem autografados, e na fila de espera até seu camarim, ouvi um homem 

contar, que em certo momento de sua vida adulta, a muito custo foi viver sozinho em um 
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apartamento, e que lá nada tinha de mobília, apenas uma radiola velha e o um vinil de Belchior, 

Coração Selvagem. Esse momento de solidão e música se incrustou na alma daquele homem 

de tal forma, que lá estava ele contando isso com um brilho nos olhos. E foi relembrando esses 

relatos sobre como e o porque as pessoas gostam de Belchior, que durante minha graduação 

me veio a ideia de construir uma narrativa sobre isso, através de um filme documental. 

Já foi dito pelo próprio Belchior em algumas entrevistas para a televisão, que ele não 

gostava de seguidores, de pessoas obedientes às suas ideias e propagadores de sua mensagem. 

Paradoxalmente é justamente isso que os fãs fazem. E foi para saber dessas pessoas, que esse 

trabalho em forma de documentário foi feito. Muito pouco foi abordado pela mídia em geral 

sobre os fãs de Belchior. Esse filme então, quer compreender como essa admiração e fascínio 

pela obra do artista nascem, que tipo de emoção se vincula a isso, quais músicas marcam a 

história dos depoentes, e quais memórias são construídas, a partir da relação artista-fã. 

Uma Carta de Fã se forjou, a partir desse conjunto de fatores associado pelo meu amor 

ao cinema. 
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3.  BELCHIOR 

  

Cearense, nascido em 1946 na cidade de Sobral, Antônio Carlos Belchior ganhou fama 

quando em 1971 a canção Na Hora do Almoço, de sua autoria, ganhou o IV Festival 

Universitário de Canção Popular no Rio de Janeiro. A partir daí, Belchior ficou conhecido em 

todo o Brasil quando nessa mesma década a música Como Nossos Pais foi interpretada por Elis 

Regina no icônico show Falso Brilhante em 1975. 

         Dono de uma voz grave e músicas marcadas por letras longas, fortes, amargas e 

reflexivas, Belchior nunca foi e nunca quis ser uma celebridade, ele mesmo chegou a afirmar 

em uma entrevista ao programa A vida é um Show-TVE Rio em 2003, que nunca imaginava que 

suas canções despertariam o interesse de alguém, e que só destinava a ele próprio cantá-las. 

Ao contrário do que pensou, muitos artistas já consagrados além da própria Elis, 

regravaram as canções de Belchior, nomes como Roberto Carlos, Jair Rodrigues, Vanusa e 

muitos outros. 

Junto com essas regravações e com o célebre disco de 1976, Alucinação, considerado 

por muitos críticos como o seu melhor álbum, Belchior conquistou milhares de fãs por todo 

Brasil, um fenômeno curioso para ele próprio, tendo em vista que as dez faixas do disco contêm 

um espírito melancólico frente ao mundo e à vida cotidiana, uma espécie de amargura pela 

realidade da vida e desesperança com o futuro. Mesmo assim Alucinação caiu no gosto popular, 

em apenas um mês o disco vendeu 30 mil cópias, sucesso que se deve além da canção Como 

nossos Pais (agora interpretada pelo próprio Belchior), a músicas que o eternizaram, como 

Apenas um Rapaz Latino Americano, Velha Roupa Colorida, A Palo Seco e Sujeito de Sorte.  

Até hoje, Alucinação já vendeu mais de 500 mil cópias e continua com seu prestígio em alta. 

Em 2016 quando fez 40 anos desde o seu lançamento, o álbum foi tema de diversas matérias 

em diferentes mídias como O Estadão, o portal Diário da Manhã, TV UOL, a coluna de Nelson 

Motta no Jornal da Globo e em outros veículos de comunicação.      

Belchior morreu em abril de 2017 e durante o seu velório seu corpo foi conduzido por 

um caminhão do corpo de bombeiros pelas principais avenidas de Fortaleza, durante o trajeto 

até o Centro Cultural Dragão do Mar, os fãs cantavam suas músicas como forma de 

homenagem. Em seu enterro compareceram cerca de 8 mil fãs, muitos deles oriundos de outras 

cidades do país. O Governo do Ceará chegou a decretar luto de três dias. Esse fenômeno ilustra 

o carinho que muitas pessoas depositavam no artista, de alguma forma suas letras e músicas 

penetraram nas mentes e corações de indivíduos que desenvolveram uma relação afetiva com 
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a obra de Belchior. A transmissão televisiva do velório revelava a diversidade do público e 

dava uma certa dimensão da massa que consumia a obra deste artista.  

Esse momento, que encerrou o ciclo de Belchior em vida foi a “deixa” para a construção 

do documentário Uma Carta de Fã. Qual o perfil do fã de Belchior?  Quais suas motivações 

de consumo? Com o que se identificou? O que lhe toca e emociona? Questões que valem a 

pena serem respondidas e analisadas, por meio de uma narrativa construída através da 

linguagem audiovisual. 
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4.0 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Por se tratar de um documentário, esse filme é apoiado em alguns conceitos e modelos 

de obras, que já estão consolidados e formatados compondo assim um gênero cinematográfico. 

Dito de maneira genérica o documentário é uma forma de registro da realidade, ou 

daquilo que se entende como tal. Nesse tipo de filme usa-se das imagens reais registradas pela 

câmera, para, a partir daí e de um argumento, construir uma narrativa que possibilita contar a 

história dessa realidade registrada sob o ponto de vista do diretor. 

O documentário como gênero, está ancorado a um estilo e uma escola cinematográfica. 

De acordo com Maurício Rittner, “Entende-se por escola um conjunto de realizadores e de suas 

manifestações que se orientam pelo mesmo princípio estético, [...] supõe mais uma atitude, um 

modo de perceber e representar o mundo” (RITTNER, 1965, p.67). 

         A representação do mundo real, faz parte do Realismo, escola da qual o documentário 

está inserido. O Realismo cinematográfico se debruça nos fenômenos, estudando assim suas 

causas e efeitos e sua permanência ou periodicidade.  Essa aspiração pela realidade no cinema 

vem desde a década de 1920 com filmes importantes como Nanook, o Esquimó (1922) de 

Robert Flaherty, considerado o primeiro documentário feito e Um Homem com uma Câmera 

(1929) de Dziga Vertov. 

A partir das décadas seguintes inúmeros realizadores trataram de registrar e desenvolver 

um olhar específico para um determinado recorte da realidade, fragmentando o documentário 

em estilos, como o documentário de propaganda, o documentário folclórico, o documentário 

social entre outros.  Os estilos de documentário além de imprimirem uma estética própria, 

deixaram claro que as narrativas que apresentam, não foram roteirizadas, criadas, a partir de 

uma fantasia, e sim, montadas através de um olhar e uma interpretação da vida real. 

 De acordo com Rodrigo Oliveira Lessa: 

 

[...] podemos dizer que esse gênero traz um modo peculiar de manifestação da representação da 

formação social dos indivíduos na vida cotidiana e mais exatamente a partir do que vimos sobre 

semelhante destaque dado às circunstâncias da vida humana e à própria figura do sujeito no 

filme [...] do modo pela qual as imagens procuram, em sua imensa maioria, os seres humanos, 

e que por sua vez dão importância às circunstâncias mais diversas que compõem a sua vida 

cotidiana para fazê-lo, o filme documentário irá retirar a sua especificidade ou característica 

fundamental: a de trazer para o espectador uma cotidianidade dada pela própria realidade 

objetiva, sem a medição de uma situação predominantemente imaginária, como ocorre na 

ficção, articulando como objetivo central os principais atributos pelos quais ela existe no mundo 

histórico.(LESSA, 2013, p. 56) 
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Segundo Bill Nichols todo filme é um documentário, que se categoriza por dois tipos: 

documentários de satisfação de desejo, mais conhecidos como ficção e os documentários de 

representação social, que conhecemos como não ficção. 

 

Os documentários de representação social são o que normalmente chamamos de não ficção. 

Esses filmes representam de forma tangível aspectos de um mundo que já ocupamos e 

compartilhamos. Tornam visível e audível, de maneira distinta, a matéria de que é feita a 

realidade social, de acordo com a seleção e a organização realizadas pelo cineasta. Expressam 

nossa compreensão sobre o que a realidade foi, é e o que poderá vir a ser. Esses filmes também 

transmitem verdades, se assim quisermos. Precisamos avaliar suas reivindicações e afirmações, 

seus pontos de vista e argumentos relativos ao mundo como o conhecemos, e decidir se merecem 

que acreditemos neles. Os documentários de representação social proporcionam novas visões 

de um mundo comum, para que as exploremos e compreendamos. (NICHOLS, 2005, p. 27) 

 

 

Essa noção de estilos e das peculiaridades de um documentário, servem de diretrizes 

para a construção do produto deste trabalho, nesse sentido o documentário Uma Carta de Fã  

busca apresentar uma narrativa construída em cima de uma realidade ou pelo menos em um 

recorte dela.   

 

Para Nichols, o documentário difere de um filme de ficção em alguns aspectos: 

  

Os filmes que compõem a tradição do documentário são uma outra maneira de definir o gênero. 

Para começar podemos considerar o documentário um gênero como o faroeste ou a ficção 

científica. Para pertencer ao gênero, um filme tem de exibir características comuns aos filmes 

já classificados como documentários ou faroestes, por exemplo. Há normas e convenções que 

entram em ação, no caso dos documentários, para ajudar a distingui-los: o uso de comentário 

com voz de Deus, as entrevistas, a gravação de som direto, os cortes para introduzir imagens 

que ilustrem ou compliquem a situação mostrada em uma cena e o uso de atores sociais, ou 

pessoas em suas atividades e papéis cotidianos, como personagens principais do filme. Todas 

estão entre as normas e as convenções comuns a muitos documentários. (NICHOLS, 2005, p. 

53). 

          

Nichols leva em consideração seis modos de representação de um documentário, cada 

um possui características técnicas e estilísticas para a construção da narrativa, são eles: o modo 

poético, o modo expositivo, o modo observativo, o modo participativo, o modo reflexivo e o 

modo performático.  Entretanto qualquer documentário pode transitar em mais de um desses 

modos apresentando-se com características diversas. 

Uma Carta de Fã, por exemplo, insere-se no modo expositivo, por de certa maneira, 

manter uma continuidade na argumentação, os depoimentos dos entrevistados se completam e 

seguem uma mesma linha: são fãs de Belchior, declaram seu carinho; as canções do artista 

ajudam a pensar a vida e a individualidade de cada um, há uma riqueza poética e política nas 
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letras de Belchior que os fascinam, principalmente as citações explícitas e implícitas contidas 

nelas. As imagens de arquivo também corroboram com o tom expositivo do filme, quando 

aparecem imagens que ilustram e reafirmam aquilo que foi dito. Todavia, em certo momento 

do filme, a entrevistada Marcela Bellas fala diretamente comigo, deixando claro a presença de 

um diretor na cena. Essa exposição da equipe em um filme é uma característica própria do 

modo participativo. 

        Essas características descritas por de Nichols compõe o escopo de Uma Carta de Fã, que 

apresenta-se como um recorte de uma realidade. O documentário aqui, foi escolhido como um 

gênero cinematográfico que melhor pode construir uma narrativa baseada nos depoimentos 

reais de alguns fãs de Belchior, extraindo deles suas memórias afetivas com a música e as 

mensagens passadas nas letras do cantor.  Nesse sentido, o documentário não se vale de um 

roteiro pensado previamente por um autor, mas por um argumento, uma intenção de contar 

uma determinada história. Aqui os depoentes são atores sociais, protagonistas de sua própria 

história e narradores dela. 

 Outra experiência importante para a estruturação de um filme é assistir o que os outros 

realizadores já fizeram. Antes de começar as filmagens de Uma Carta de Fã, eu procurei passar 

um período assistindo documentários, alguns pela segunda vez, como foi o caso de Edifício 

Master (2002) e Jogo de Cena (2007), ambos de Eduardo Coutinho. Esses dois filmes me 

chamaram atenção pela pouca variação dos enquadramentos, deixando que toda atenção do 

espectador fosse tomada pela força dos depoimentos. Em outros filmes os modos de 

documentários descritos por Nichols ficaram mais evidentes como os participativos de Michael 

Moore, Fahrenheit 11/09 (2003) e O Invasor Americano (2015). O estilo de Moore em ironizar 

os entrevistados, denunciar os problemas sociais americanos através de sua própria 

performance em frente às câmeras, casava bastante com as propostas e a temática de seus 

filmes, mesmo não tendo a ver com o que pretendia realizar em Uma Carta de Fã, suas obras 

me encorajaram a dar forma ao meu próprio filme e enfrentar os desafios que se apresentavam, 

como deslocamento até o entrevistado, a resistência deles à participação do filme ou até mesmo 

a algumas perguntas. Também fiquei bastante curioso em ver documentários, que tratassem de 

música. Na Netflix, encontrei What Happened, Miss Simone? (2015), dirigido por Liz Garbus, 

que conta a história da cantora Nina Simone e Amy (2015) dirigido por Asif Kapadia, sobre a 

cantora de soul e jazz, Amy Winehouse. Esses dois documentários me auxiliaram a pensar 

sobre a responsabilidade em falar da carreira de alguém por meio de um filme, e a pensar em 

como selecionar os depoentes, o tempo em tela de cada um, e principalmente, o que deixar de 

fora do filme.  
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Algumas vezes durante a montagem de um documentário princípios do jornalismo se 

fazem necessários para manter a credibilidade da obra, como a imparcialidade, por exemplo, 

isso só em alguns casos é claro. Nesses documentários sobre música, que assisti, a tentativa de 

imparcialidade é muito clara, parece que os diretores tentaram afastar os seus desejos pessoais 

e suas admirações pelo objeto do qual se voltaram, para dar voz livre aos entrevistados.  

Dois documentários brasileiros me serviram de inspiração, o primeiro foi Raul, O 

Início, O Fim e O Meio (2012) de Walter Carvalho. Aqui o filme usa com bastante inteligência 

as imagens de arquivo para cobrir falas ou/e ilustrá-las, além de um ótimo trabalho entre as 

transições entre músicas e depoimentos. Outro título mais recente e não menos importante, foi 

o documentário Cássia Eller (2015) de Paulo Henrique Fontenelle. O diretor nesse filme, 

trabalha muito bem as entrevistas. O longa chega a dar voz aos artistas fãs da rockeira Cássia 

Eller. A maioria dos entrevistados demonstra bastante fascínio e admiração pela pessoa e pela 

obra da artista, figuras como Nando Reis e Zélia Duncan, por exemplo, deixam transparecer na 

tela todo o carinho e apego que sentem por Cássia, fãs de carteirinha. O filme de Fontenelle foi 

uma luz para mim, me deu mais segurança para construir um formato para Uma Carta de Fã e 

uma clareza para escolher quais perguntas fazer, como as fazer, como posicionar a câmera, que 

tipo de postura apresentar frente aos depoentes, etc. 

 É claro que todos esses filmes e muitos outros que assisti durante minha vida, serviram 

de bagagem para mim, mesmo que inconscientemente. Durante o processo de gravação de Uma 

Carta de Fã nunca pensei especificamente, em uma cena ou em um estilo dos cineastas aqui 

citados para iniciar minhas tomadas, mas sem eles eu diria que as gravações sairiam muito 

pobres e experimentais. Alguns casos, por exemplo, serviram de modelo do que eu não queria 

fazer, como a técnica, que Eduardo Coutinho usava para selecionar os depoentes de seus filmes. 

O diretor contava com uma equipe, que fazia uma pré entrevista com uma variedade de pessoas 

que tinham algo a ver com a temática de seu filme. Só depois de assistir a esses vídeos, 

Coutinho selecionava quem iria ou não participar do seu projeto. Para mim, essa prática era 

inviável tanto pela complexidade de executá-la, como pela minha preferência de fazer uma 

única entrevista por depoente, tentando manter assim toda a espontaneidade da fala dos 

entrevistados. 

 Por fim, para o processo da montagem de Uma Carta de Fã precisei levar em 

consideração a bastante simplória e desconfortante definição de montagem de Walter Murch, 

mas que veio se mostrar bastante verdadeira em sua essência. Murch, que se refere à montagem 

apenas como edição, afirma que: 
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[...] Edição é a estrutura, a cor a dinâmica, a manipulação do tempo, todas essas coisas [...] de 

certa forma editar é mesmo cortar os pedaços ruins; o problema é: o que é mesmo um pedaço 

ruim? Quando você está fazendo um filme caseiro e a câmera treme, esse pedaço é obviamente 

um pedaço ruim e certamente você irá cortá-lo fora.[...] O objetivo dos filmes de narrativa é 

muito mais complexo. Tanto pela estrutura de tempo fragmentada, como pela necessidade de 

reproduzir estados de espírito, de modo que se torna proporcionalmente mais complicado 

identificar o que é um “pedaço ruim”. E o que é ruim em um filme pode ser bom em outro. 

(MURCH, 2004, p. 23). 
 

Reler Num Piscar de Olhos, livro de Murch em que ele fala desse trabalho muitas vezes 

doloroso, que é julgar o que é ruim no filme e cortar fora, foi o que me ajudou na tarefa de dar 

uma forma para meu documentário, limpando os excessos e priorizando, o que há de mais 

importante para ser mostrado, até a criação de uma narrativa válida. No capítulo sobre a 

montagem de Uma Carta de Fã, falarei mais sobre essas questões.  
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5. O DOCUMENTÁRIO UMA CARTA DE FÃ 

 

5.1 Concepção 

 

Durante minha formação, a dúvida sobre qual assunto eu iria apontar minhas lentes para 

a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso sempre martelava minha mente, já que a única 

certeza que eu tinha, era que seria um produto audiovisual.  Em 2013 me formei no BI de Artes 

com concentração em Cinema e Audiovisual, e foi através desse curso que obtive experiência 

em realização de filmes e processos relacionados à esse campo, como edição e filmagens. Em 

2014 quando iniciei meus estudos em Jornalismo na Faculdade de Comunicação da 

Universidade Federal da Bahia, sempre enveredei pelo lado do audiovisual, então já tinha em 

mente, que meu TCC seria um produto. Foi no quinto semestre na aula de radiojornalismo 

ministrada pelo professor Maurício Tavares, que o assunto sobre Belchior despertou meu 

interesse para um TCC. Na ocasião o professor pediu para alguns grupos escolherem um artista 

e montar um programa de rádio sobre o mesmo. Eu sugeri Belchior e a equipe aceitou, e para 

minha surpresa, alguns componentes do grupo também gostavam muito do artista e ressaltaram 

esse espírito livre e latino que ele evocava, além do interesse especial pelas citações de outros 

artistas tanto da música como da literatura em sua obra,  ou seja, tudo o que eu admirava era o 

que eles também admiravam e a lembrança da minha infância e juventude já aqui relatada 

voltou a tona e agora eu já pensava em dar forma fílmica sobre pessoas que ouviam Belchior. 

Mas foi durante as aulas de Desenvolvimento Orientado de Projeto, ministradas pela 

professora Maria Carmem Jacob, que esse plano foi elaborado. Durante o desenrolar da 

disciplina a professora foi sondando através dos trabalhos passados, a competência e os 

interesses dos alunos, eu já tinha sugerido esse trabalho sobre os fãs de Belchior, juntamente, 

com mais duas opções para um documentário, e a professora Carmen percebeu em meu texto, 

que eu me inclinava mais para o lado de desenvolver um bom trabalho sobre o artista em 

questão. Nas discussões com meus colegas em sala de aula também apresentei as possíveis 

narrativas que tinha em mente: Um filme sobre o naufrágio da embarcação Cavalo Marinho, 

que ocorreu em agosto de 2017 na travessia Salvador- Ilha de Itaparica, um outro sobre 

términos de relacionamentos amorosos, onde seria abordado a dor, o processo de perda e a 

mudança de vida dos depoentes em decorrência desse acontecimento, e por fim, uma narrativa 

sobre fãs de Belchior. Todos os colegas de sala demonstraram interesse por essa última 

proposta de filme, e me incentivaram a seguir com esse tema. É importante dizer que 

insegurança é um sentimento que me acompanha há muito tempo e a opinião da professora 
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Carmen, juntamente, com as dos meus colegas foram determinantes para a materialização do 

de Uma Carta de Fã. Na minha cabeça uma pergunta martelava por um bom tempo: Quem vai 

se interessar por isso? Mas ainda em uma aula de Carmen, quando eu li a sugestão de meu 

trabalho, um colega exclamou: “Ah, eu vou querer assistir esse filme! ”. Foi aí que eu pensei: 

“então é isso”. 

Com o título uma carta de Fã, uma referência direta à música do próprio Belchior 

intitulada Em Resposta à Carta de Fã, selecionei seis depoentes fãs de Belchior, no interesse 

em saber suas histórias e de como Belchior faz parte delas.  

O documentário se valeu da linguagem cinematográfica na composição da narrativa, 

através dos planos, dos enquadramentos, da escolha das locações, da iluminação adequada, da 

montagem e da direção. 

 Uma Carta de Fã se debruçou sobre pessoas que se reconhecem como fãs do cantor e 

compositor Belchior. As questões levantadas durante o filme, são como os entrevistados 

conheceram a obra de Belchior e como essa aproximação com o artista e seu trabalho 

transformou-se em admiração. Mais que isso, o filme buscou trazer à luz do conhecimento a 

relação emotiva dessas pessoas, como a música interfere na vida delas, quais delas trabalham 

com a obra de Belchior e o porquê disso, e quais relatos pessoais e íntimos de suas vidas se 

entrelaçam com as mensagens das músicas do cantor. 

Para que toda essa estrutura fosse construída, foi preciso sair em busca dos personagens, 

e foi em meados de setembro de 2017, já com o tema definido, que comecei a contatar meus 

amigos próximos e explicar sobre meu projeto de documentário. Necessitava, portanto, de 

indicações de pessoas que se encaixassem no perfil de fã, não apenas entusiastas ou 

admiradores de Belchior, mas pessoas que cultivam um apreço profundo sobre o artista, um 

envolvimento com sua obra e que possuíssem uma história que esbarrasse com a obra de 

Belchior. 

Para além do contato boca a boca, resolvi contar sobre meu projeto no Facebook e falar 

sobre a busca pelos personagens. De imediato recebi diversas indicações de amigos e seus 

respectivos conhecidos, todos eles, por meio da rede social, me mandavam mensagens de textos 

ou marcavam pessoas que se encaixavam no perfil descrito por mim. 

Para minha surpresa, em 13 de setembro, recebi uma mensagem de uma amiga, 

informando sobre um jovem músico, que faria um show em tributo a Belchior no dia seguinte. 

O músico chamava-se Yan Sant’ana e seria esse meu primeiro entrevistado. 
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6 PERSONAGENS 

 

6.1 Yan Sant’ana  

 

Yan Sant’ana trabalhou por muito tempo como instrumentista, mas nunca se atreveu a 

cantar, ainda no início de 2017, o jovem sofreu com o término de um relacionamento amoroso 

e encontrou nas letras de Belchior, coisas que sentia vontade de dizer, de pôr para fora. A partir 

desse envolvimento com a obra do cantor cearense, Yan passou a realizar apresentações em 

voz e violão, cantando somente Belchior. Yan revela que dessa forma expurga todas as dores 

de um coração partido e encontra motivos de seguir em frente, e por isso mesmo batizou seu 

primeiro show, em que solta a voz, com o título de uma das canções mais emblemáticas de 

Belchior: “Esse ano eu não morro”. 

É preciso dizer que muitas situações na produção de um filme fogem da programação 

do realizador, a entrevista com Yan seguiu essa lógica. Eu tinha planejado seguir com uma 

equipe reduzida, um operador de áudio, uma produtora e um segundo operador de câmera, no 

entanto, para a primeira entrevista eu segui só. E isso aconteceu por disponibilidade do 

depoente Yan Sant’ana, o show que ele apresentou se deu no dia 14/09 e eu queria aproveitar 

a oportunidade para capturar imagens do ambiente e da performance dele. Levei então a 

tiracolo minha câmera DSLR, um microfone de lapela, um gravador e meu notebook para 

descarregar os cartões de memória. 

Yan me recebeu cordialmente em centro cultural no Dique do Tororó, lá me apresentou 

meia dúzia de pessoas que faziam parte de um grupo de teatro chamado Usina. Iniciamos a 

entrevista ainda a tarde antes do início do show. Yan ficou à frente de uma parede branca 

decorada com fotografias de artistas da MPB como Cazuza, Elis Regina e é claro Belchior, 

coloquei o microfone no mesmo e contei com a ajuda da atriz e colega de Yan, Ana Paula 

Carneiro, que operou a segunda câmera.  

O depoimento seguiu por quase uma hora, onde Yan contou sua relação com a música 

e com o trabalho de Belchior. O gancho principal da entrevista foi como após o fim de um 

relacionamento amoroso, Yan encontrou nas músicas de Belchior uma fonte de inspiração para 

cantar e desaguar toda sua dor. 
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6. 2 Cláudia Vanconcelos 

 

Cláudia Vasconcelos é Historiadora e Mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA. 

Cláudia passou a ouvir Belchior desde muito nova e se apaixonou pela obra do artista.  A 

historiadora, ainda no início de sua carreira universitária, passou a militar politicamente e se 

envolver com movimentos sociais no início da década de 90, as músicas de Belchior lhes 

serviam de hino durante as militâncias. Músicas como Velha Roupa Colorida e Como nossos 

Pais, trilharam esses momentos. Quando tinha 17 anos, Cláudia foi à um show de Belchior 

próxima à Jacobina, cidade onde morava na época. No show, Cláudia chegou a sentar no colo 

de Belchior e pedi-lo em casamento, o que causou um momento de grande descontração para 

ambos e uma doce memória em sua vida. 

 Eu já conhecia Cláudia dos meus tempos de estágio na Secretaria de Cultura de 

Salvador (SECULT). Na época, por volta de 2013, ela era coordenadora dos Pontos de Cultura 

da Bahia e eu era estudante do BI de Artes. Eu sabia da relação de Cláudia com a música, ela 

sempre contava para seus colegas que tinha passagem por grupos de teatro e tocava pandeiro, 

entretanto, até então, eu não tinha conhecimento de seu interesse pelo trabalho de Belchior. 

Mas em 30 de abril de 2017, dia do falecimento do cantor, eu li uma postagem de Cláudia no 

Facebook onde ela contava a história de como tinha pedido Belchior em casamento. Eu lembrei 

desse texto de Cláudia, quando iniciei a busca pelos depoentes para Uma Carta de Fã. Entrei 

em contato com Cláudia no dia 14 de setembro, explicando o meu projeto e a convidando para 

participar. De pronto ela aceitou e marcou seu depoimento às pressas, pois estava de mudança 

no dia seguinte para Lisboa. 

A entrevista com Vasconcelos aconteceu em 15 de setembro de 2017 pela manhã, no 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC). Cláudia 

participava de um seminário sobre cultura e nos encontramos no salão entre os dois auditórios 

do instituto. Novamente eu fui sozinho, munido de meus equipamentos. O tempo curto que a 

depoente dispunha para a entrevista determinou o meu trabalho solitário. 

Para a gravação do vídeo, por motivos óbvios, não pude fazer uso de uma segunda 

câmera, apenas fiz uso de um tripé e minha câmera DSLR. Utilizei também um gravador 

externo e um microfone lapela para a captação de áudio. Cláudia só dispunha de dez minutos 

para sua fala, o que me assustou, então me preocupei em fazer perguntas que buscaram 

respostas mais objetivas e reveladoras. 

Em sua fala, Cláudia deixa transparecer seu encanto pela poesia e inconformismos nas 

letras de Belchior, além de ressaltar a atualidade de sua obra.  Seu depoimento, descarrega uma 



21 
 

dose de humor ao filme. Ao final da entrevista obtive meia hora de material bruto, e frases 

fortes ditas por Cláudia. 

 

6.3 Juliana Rodrigues 

 

Juliana é jornalista formada pela UFBA e repórter no grupo Metrópole. A jovem, 

começou a gostar de rádio desde pequena e por volta dos 10 anos passou a ouvir Elis Regina, 

como o passar dos anos chegou a conhecer a obra de Belchior devido a proximidade com a 

própria Elis que interpretou a música Como os nossos Pais. Foi em 2015 na universidade, que 

por intermédio dos colegas, que Juliana se debruçou sobre a obra de Belchior com maior 

interesse e se encantou com as inúmeras referências musicais e citações literárias que o cantor 

fez em suas canções.  

Juliana, foi uma das pessoas, que foram indicadas via Facebook, eu já a conhecia da 

faculdade. Apesar dela ter sido monitora da disciplina de radiojornalismo ministrada pelo 

professor Maurício Tavares, nosso contato nunca foi muito próximo. Mesmo assim, em 

setembro de 2017, eu lhe enviei uma mensagem explicando o meu projeto de filme, e no dia 

16 de setembro marcamos uma entrevista para dentro de poucos dias. 

Com um tempo maior de folga, pude me preparar melhor para esse encontro, através 

do Facebook de Juliana, percebi que a moça tinha interesse por discos de vinil e fones de 

ouvido. Decidi procurar por uma locação, que remetesse a esse interesse de Juliana em 

consonância com a temática do documentário.  Achei o “Ajuda 39”, um sebo de discos de vinil 

situado na rua Chile. O local é bastante colorido, suas paredes são decoradas com capas dos 

discos e possui um ar bastante retrô. Após solicitar o apoio do espaço para servir de locação, 

marquei a entrevista para o dia 22/09. Até essa data, consegui um assistente para operar a 

segunda câmera e ajustar pequenos detalhes referentes à produção. 

Chegado o dia da entrevista, eu e meu assistente, Edson Serafim, nos encontramos com 

Juliana Rodrigues diretamente no “Ajuda 39”. A jornalista se apresentou bastante solícita e 

cordial. Após alguns ajustes de enquadramento e controle de sons, iniciamos a entrevista. 

O depoimento de Juliana, foi bastante técnico, a jovem faz uma análise das fases de 

Belchior, das sonoridades de seus álbuns, do caráter pulsante e crítico de suas letras e de como 

ouví-lo, foi uma experiência estética marcante. A princípio eu senti falta de uma fala mais 

acentuada em emoções por parte da depoente, mas depois, durante a montagem do filme, toda 

a análise de Juliana me pareceu uma ótima amarra e contrapeso para a narrativa. Juliana fez 
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comparações entre os álbuns de Belchior e citou outros artistas que de alguma forma dialogam 

com sua obra. As considerações, dão um tom bastante maduro e rico para a narrativa do filme. 

 

6.4 Amanda Guirra 

 

Amanda é professora de redação do ensino médio em uma escola da rede privada em 

Camaçari. Desde adolescente, começou a ouvir Belchior em um rádio à pilha na sua cidade 

natal, Jacobina. A professora desenvolveu uma admiração muito forte pelo artista, costumava 

escrever cartas para seu ídolo e imaginava um dia encontrá-lo. Ainda na adolescência o tão 

sonhado encontro aconteceu. Belchior fez um show próximo à Jacobina e Amanda além de 

encontrá-lo, ainda participou de um jantar com Belchior e outros amigos. O hábito de escrever 

cartas e poesias para Belchior, permanece mesmo após o falecimento do cantor. 

Dentre os depoentes, Amanda Guirra é a pessoa que se mostrou mais emotiva e devota 

à obra de Belchior. Amanda possui uma tatuagem com o rosto do cantor em sua perna esquerda 

seguida pela frase “o meu coração selvagem tem essa pressa de viver” presente na música 

Coração Selvagem de Belchior. 

Já no início do mês de outubro de 2017, eu entrei em contato novamente com Claudia 

Vasconcelos para que ela me fornecesse fotografias do seu encontro com Belchior, Claudia já 

estava em Lisboa e disse que estava sem acesso aos arquivos, entretanto aproveitou o momento 

para indicar sua amiga como fonte, Amanda Guirra 

Entrei em contado com Amanda por intermédio de Claudia Vasconcelos, as duas eram 

amigas na adolescência quando moravam em Jacobina. Amanda empolgou-se com minha 

proposta e enviou-me via WhatsApp, uma série de fotografias dela com Belchior, assim como, 

diversos poemas e textos que ela produzia para seu ídolo. Foi um achado excepcional, Amanda 

parecia ser uma fã legítima, e era mesmo. Até numa conversa informal por telefone, Amanda 

Guirra se emocionava bastante em falar de Belchior, percebi que ali havia uma grande paixão 

e um desejo de expor isso. Marquei uma entrevista com Amanda para o dia 15/10 no teatro 

Alberto Martins em Camaçari, onde morava. 

Para essa entrevista contei com a ajuda de Sirley Souza, uma egressa do BI de Artes 

com Concentração em Cinema e Audiovisual, e minha parceira em diversos projetos na área 

de vídeos. Sirley ficou encarregada de operar a segunda câmera. 

Foi numa manhã de domingo, numa Camaçari deserta que finalmente me encontrei com 

Amanda. Chegamos no Alberto Martins, cuja equipe técnica do teatro nos cedeu a área externa 

para gravarmos, e iniciamos os detalhes da entrevista. Amanda me surpreendeu ao me mostrar 
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a tatuagem do rosto de Belchior, que ela tinha na panturrilha esquerda. De cara achei uma 

excentricidade que iria ilustrar bastante esse conceito de fã, que eu queria trazer para o filme. 

O depoimento de Amanda foi o mais longo entre todos os depoentes, foi mais de uma 

hora de relatos pitorescos de suas aventuras de fã. Seus encontros com o artista ainda em 

Jacobina a fizeram recorrer nas profundidades da memória, seus olhos marejados e disfarçados 

pelo par de óculos que se recusou a tirar do rosto, ilustrava todo o amor que a professora sentia 

por Belchior. Me arriscaria a dizer que a fala de Amanda misturava um pouco de fantasia e 

realidade sobre sua relação com a figura de um Belchior artista, homem, ídolo. Mas isso de 

forma alguma diminui a qualidade de seu depoimento, muito pelo contrário, trouxe à luz todo 

um sentimento próprio de um fã, uma fala entusiasmada vigorosa e emotiva. Foi exatamente o 

que eu buscava. 

 

6.5 Marcela Bellas 

 

Marcela, é cantora e compositora baiana, que em 2006 lançou seu primeiro LP: Leve. 

A artista é uma grande fã de Belchior e em julho de 2016 realizou o poket show em tributo à 

Belchior. Na ocasião, Marcela lançou o vídeo clipe de sua mais nova canção, Pode Esquecer- 

À palo Seco. A música foi inspirada no “sumiço” de Belchior e mistura parte de uma letra 

original composta por Marcela em parceria Daniel Choen e  uma parte da música À Palo Seco 

de Belchior. 

Durante a entrevista, Marcela Bellas narra como se apaixonou da obra de Belchior e 

como sentia vontade de abrigá-lo em sua casa no período do famoso caso do desaparecimento 

de Belchior do meio artístico. Marcela revela uns casos curiosos desse sentimento de fã, como, 

certa vez, achou ter visto Belchior parado em um ponto de ônibus na avenida Centenário, a 

cantora chegou a manobrar o carro para oferecer carona ao ídolo. 

Eu contatei Marcela, justamente, por ter ido em seu show em tributo a Belchior em 

2016. O show de Bellas foi realizado no Museu Rodin, localizado no bairro da Graça, onde a 

artista fez questão de transparecer toda sua admiração e reverência por Belchior. Marcela 

cantou as músicas de maior sucesso em meio a um palco decorado com capas dos discos de 

vinil de Belchior. 

Esse espetáculo me marcou bastante porque ali não era uma simples homenagem, dava 

para sentir no jeito que Marcela cantava e se expressava, que ela nutria uma postura de fã. E 

foi por isso mesmo que um ano depois eu propus uma entrevista, o que ela de imediato aceitou. 
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Encontrei-me com Belas no dia 12 de dezembro de 2017 em sua residência no bairro 

da Graça. A cantora recebeu a mim e a Sirley Souza, que novamente ficou encarregada de 

operar a segunda câmera. Depois de avaliarmos o melhor lugar da casa para gravarmos, 

decidimos por um pequeno estúdio que Marcela usava para compor.  

A entrevista de Marcela foi a mais animada. A cantora tem muito senso de humor e 

falava de Belchior com bastante alegria. Seu testemunho é baseado na sua experiência estética 

ao ouvir a música A Palo Seco e foi, a partir disso, que se dedicou a ouvir Belchior com afinco. 

Em seu depoimento Marcela destaca o caráter atemporal das canções de Belchior e faz uma 

comparação bastante pertinente com Chico Buarque. Observações que enriqueceram a 

narrativa do filme e trouxeram dados importantes sobre as características letristas do artista 

cearense. 

Marcela aborda o sumiço de Belchior em 2006 e comenta sobre o desejo que tinha na 

época de se encontrar com o ídolo, chega a confessar que o esconderia em sua casa se ele assim 

desejasse. “Fã é bicho doido”, são suas palavras. 

Nessa gravação, pude explorar mais o ambiente, realizei alguns planos- detalhe dos 

objetos no estúdio de Bellas, como suas guitarras, capas de discos e luminárias. Na sala de 

estar, também pude filmar uma radiola e algumas fotografias da cantora espalhadas pela 

estante. Essas gravações ajudaram bastante a cobrir algumas falas, além de trazer um respiro 

para a narrativa. Bellas ainda foi generosa ao cantar A Palo Seco. Esse registro virou uma 

espécie de mini videoclipe durante montagem do filme. 

 

6.6 Fábner Santos 

 

Fábner é radialista e videomaker, conheceu Belchior ainda em sua infância e passou a 

ouvi-lo por influência de seu irmão mais velho. O radialista, já esteve presente em vários shows 

de Belchior realizados na Bahia e chegou a ser reconhecido pelo cantor por conta da frequência 

desses encontros. 

 A entrevista com Fábner foi a última gravação do documentário, que por sinal deveria 

ter sido a primeira. Digo isso, porque o depoente da vez é meu amigo pessoal já aqui citado. 

De todos os entrevistados, Fábner era o mais acessível, entretanto, desde que o contatei em 

2017 para realizar a entrevista, o mesmo marcou e desmarcou esse compromisso uma dezena 

de vezes. Foi só em maio de 2018, depois de muita insistência e um pouco de chantagem 

emocional, que Fábner finalmente cedeu-me um depoimento. 
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No dia seis de maio, encontrei-me com Fabner em sua casa, no Largo Dois de Julho. 

Numa conversa preliminar trocamos algumas ideias sobre o melhor cômodo de sua casa para 

gravarmos, assim como, os enquadramentos e iluminação. Fábner e eu chegamos a trabalhar 

juntos em uma emissora de televisão por mais de dois anos e colaboramos mutuamente em 

diversos projetos. Por esse motivo, ele sentiu-se a vontade em opinar sobre detalhes técnicos 

durante a gravação.  

Para o depoimento de Fábner, solicitei que o mesmo mantivesse por perto seu violão, e 

que durante a entrevista cantasse algumas músicas de Belchior. Uma em especial fiz questão 

que ele decorasse a letra: Em resposta à Carta de Fã. Fábner não fez objeção e iniciamos a 

gravação com ele relembrando seu contato com a obra Belchior desde a infância. Em seu 

depoimento fica evidente, que a música de Belchior demarca várias passagens de sua vida, 

como a mudança de cidade, a puberdade além dos momentos de solidão.  

Entre uma pausa e outra durante suas falas, Fábner Santos cantou alguns sucessos de 

Belchior, nesses momentos eu explorei o máximo dos planos-detalhe e movimentos de câmera 

suaves entre o entrevistado e os objetos em cena, como capas de CDs, violão e objetos 

decorativos.  Esses takes são importantes porque além de darem um dinamismo e movimento 

ao filme, também servem como imagens de cobertura e transição entre um depoimento e outro. 

A entrevista com Fábner foi encerrada ao som de Em Resposta à Carta de Fã. Para essa 

gravação utilizei um tripé onde deixei a câmera principal gravando em um plano médio o 

entrevistado, e fiz uso de uma segunda câmera na mão onde pude variar os planos do depoente, 

buscando bastante detalhes e movimentos. 

Depois dessa entrevista, dei por encerrada as gravações de Uma Carta de Fã. Foi então 

chegada hora de ordenar os frames, construir a narrativa que imaginei, ou seja: montar o filme. 
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7. A MONTAGEM  

 

É possível dizer que a montagem desse filme já se deu, assim que, o imaginei. A divisão 

dos depoimentos, as transições, o ritmo e o estilo da narrativa, já estavam claros em minha 

cabeça, de tal forma, que assim que eu apertava o botão rec da câmera, iniciava a gravação já 

pensando em como iria montá-la. 

Durante a minha primeira graduação eu comecei a operar em alguns programas de 

edição bastante limitados, isso porque era preciso montar os vídeos que produzimos, durante o 

curso e a mão de obra para esse serviço era e é até hoje, relativamente cara. Mas foi estagiando 

na TV Bahia, já como aluno de Comunicação/Jornalismo que eu expandi meu conhecimento 

em edição de imagens. Primeiramente aprendi os princípios da decupagem, ou seja: separar as 

principais imagens para o vídeo final, escolher as imagens de maior qualidade, tanto artísticas 

como técnicas. Na decupagem é importante numerar e renomear os arquivos de vídeo para 

melhor identificarmos na hora de montar o produto final. Aprender a decupar é aprender a fazer 

escolhas, é priorizar o que de fato tem algo de importante a dizer. 

O período de estágio em televisão foi bastante enriquecedor e impulsionou minha 

carreira profissional. Ainda na TV Bahia, com o tempo, passei a trabalhar em programas 

profissionais de edição, aprendendo assim, as técnicas e a linguagem da montagem. Ao fim do 

estágio em 2017 fui contratado por um período predeterminado e passei a editar o programa 

Mosaico Baiano, um dos programas de maior audiência da emissora. Também cheguei a editar 

a sequência de vídeos Bahia FM-Tô Ligado, vídeos de publicidade, que apresentavam o jingle 

da rádio Bahia FM e que fizeram bastante sucesso regional. Em seguida fui contratado pela 

empresa Sanar Editora, responsável por produzir videoaulas na área de saúde com foco em 

concursos públicos. Nessa empresa fiquei encarregado de gravar as videoaulas, arquivá-las, 

realizar pequenas edições e produzir vídeos de marketing. 

Toda essa experiência acadêmica e profissional me ajudou a conceber o filme Uma 

Carta de Fã. Desde o início decidi que além de dirigir eu me encarregaria da montagem do 

filme. Mas não foi bem isso que aconteceu. 

A cada término de gravação do documentário, assim que chegava em casa eu passava 

os arquivos do cartão de memória para o HD de meu notebook. Depois tratava de assistir todos 

os arquivos e renomeá-los com data da gravação, nome do depoente e a ordem do equipamento 

que capturou a imagem, câmera 1 ou câmera 2. Seguindo essa mesma lógica eu renomeava os 

arquivos de áudio identificando-os com a data da gravação, nome do depoente e o tipo do 
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microfone que gravou, lapela ou boom, depois desse processo de identificação eu importava os 

arquivos para o programa de edição Adobe Premiere Pro 2015 CC. 

Dentro do programa de edição, a principal tarefa era escolher as falas que julgava ser 

as mais importantes e então, cortava as redundâncias dos vídeos. O próximo passo era 

sincronizar o áudio captado pelos equipamentos de gravação com o áudio bruto da câmera, o 

próprio programa de edição disponibiliza uma ferramenta que executa essa tarefa, mas mesmo 

assim, eu realizava um ajuste mais fino, assistindo todos os arquivos. Após isso, separava os 

depoimentos por pastas identificadas com o nome de cada depoente, e dentro delas colocava 

os seus respectivos arquivos já sincronizados e decupados. Dessa forma, restava apenas iniciar 

a montagem do filme. Era preciso ordenar os depoimentos, escolher os melhores 

enquadramentos e imagens de cobertura, e a cronologia da história a ser contada. Efetivamente 

era a hora de construir a narrativa. 

No início do ano de 2018 eu entrei em um ritmo de trabalho que me ocupou muito 

tempo, fui contratado por duas empresas de televisão e o tempo que tinha para finalizar o 

documentário ficou comprometido. Por esse motivo achei por bem, deixar a montagem de Uma 

Carta de Fã nas mãos de outra pessoa, conversei com meu orientador Prof. José Francisco 

Serafim e concordamos em relação a isso. O que acabou por se tornar uma decisão bastante 

acertada. 

Convidei então, o videomaker Rogério Vilaronga. Rogério também foi meu colega da 

graduação no BI de Cinema e também trabalhamos juntos em projetos audiovisuais. Em nossa 

primeira reunião, passei a ideia geral sobre o documentário, destaquei as falas mais importantes 

e expliquei como imaginava o término do filme. Nessa etapa, uma das mais importantes, me 

preocupei em deixar claro como a narrativa deveria ser construída, e foi decidido que:  

 

a) O filme deveria ser aberto com uma performance musical. 

b) O contato dos depoentes com Belchior deveria ser contado em ordem 

cronológica, quando o ouviram pela primeira vez, o que foi que despertou o 

interesse pelo cantor, se o conheceram pessoalmente como se deu o encontro, 

como esse comportamento de fã se manifesta, quais os sentimentos em relação 

ao artista, qual a importância de Belchior para a música. 

c) As performances musicais de alguns depoentes deveriam estar em consonância 

com seus depoimentos. Ex: Marcela Bellas diz que a música de Belchior que 

mais lhe chama atenção é A Palo Seco, nesse caso, esse deveria ser a canção 

que entraria no corte final do filme dentre todas que Bellas cantou durante sua 



28 
 

entrevista.  Yan Sant’ana diz ter começado a cantar Belchior por conta de um 

intenso relacionamento amoroso que chegou ao fim, em suas performances, Yan 

canta Divina Comédia Humana, canção que possui um forte romantismo e 

erotismo na letra, essa deveria ser a performance escolhida em seu depoimento.  

d) As imagens de cobertura, como os planos detalhe dos entrevistados e da locação 

em que se encontravam, deveriam ser usadas nas falas mais prolongadas, 

durante as performances musicais para que criassem um mini videoclipe e 

durante algumas transições entre um corte e outro dos depoimentos. 

e) O filme deveria ser encerrado também com uma performance musical e a 

música escolhida foi Em Resposta à Carta de Fã, de Belchior, interpretada por 

Fábner Santos. 

 

Eu transferi para Rogério todos os arquivos de vídeos já decupados, classificados e 

sincronizados. Como Vilaronga usava o mesmo programa de edição que eu, o processo foi 

ainda mais fácil, pois ele pegou exatamente o projeto de montagem que iniciei e deu 

continuidade.  

O primeiro corte que Rogério me entregou foi em 24 de setembro de 2018, eu não 

acompanhei de perto o seu trabalho, além das instruções passadas em nossa reunião, também 

mandei algumas orientações por e-mail, das quais a maioria ele seguiu e por felicidade, também 

tomou algumas decisões próprias que ajudaram na construção da narrativa. Decidi assistir esse 

primeiro corte na companhia de mais três pessoas, queria obter delas uma primeira avaliação 

do produto sem muita interferência da minha parte. Marquei então uma sessão na minha casa 

com Edson Serafim, que colaborou como operador de câmera e assistente em uma das 

entrevistas, Pamela Nascimento e Diogo Santos, ambos meus amigos também. A recepção do 

filme foi bastante positiva, os convidados relataram que a narrativa não se mostrou enfadonha, 

e que ficaram interessados em conhecer o trabalho de Belchior. Opinaram também sobre a 

possibilidade de inverter a ordem de alguns depoimentos, e aumentar o tempo em tela de 

algumas performances musicais que alguns depoentes fizeram. Então tomei nota de tudo para 

depois afinar com o editor. Rogério também adicionou imagens de arquivo de Belchior, como 

apresentações em show e uma entrevista para uma emissora de TV. Eu não tinha solicitado 

isso, mas assistindo o conteúdo me agradou bastante e decidi manter na montagem. 

Esse primeiro corte eu enviei por e-mail para meu orientador e aguardei seu feedback 

em nossa reunião de orientação. Depois de assistir, o professor Serafim também fez 

observações referentes a algumas redundâncias nos depoimentos, falas a serem cortadas, e 
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como algumas músicas cantadas pelos depoentes precisavam ter um pouco mais de tempo em 

tela, ou seja, observações em consonância com as quais o primeiro público, que convidei 

também relatou. Serafim, entretanto, solicitou um encurtamento total do filme, que naquele 

primeiro momento totalizava 45 minutos. Para meu orientador, 40 minutos seria um tempo 

ideal. 

Munido das orientações, eu assisti ao filme novamente, agora sozinho. A cada momento 

que precisava modificar, tomava nota da minutagem para facilitar o trabalho de corte, a partir 

dessas informações marquei um encontro com o editor Rogério para montarmos juntos um 

segundo corte do documentário. 

Em 05/10, eu e Rogério nos reunimos em minha casa e fizemos as alterações 

necessárias no filme, esse encontro foi interessante porque durante a montagem continuei com 

meu trabalho de direção, agora orientando o editor por uma linha de montagem que melhor 

traduzia a minha ideia de documentário. Optei por inserir um trecho do clipe da música Eu sou 

Apenas um Rapaz Latino Americano durante uma fala de Juliana Rodrigues, em que ela faz 

uma análise dessa canção, essa escolha pretendeu ilustrar o que foi dito por Juliana. Lógica que 

também se deu para os demais entrevistados, quando faziam uma relevante citação sobre uma 

música de Belchior, um trecho do artista interpretando a canção citada era mostrado. 

O segundo corte ficou com 43 minutos. Marquei uma nova reunião com o orientador 

no mesmo mês para mostrar o resultado. Nesse novo encontro, o prof. Serafim decidiu assistir 

o filme na íntegra a meu lado, o que foi uma experiência bastante satisfatória, ao passo que o 

orientador fazia suas observações, tomava nota de tudo. Prof. Serafim recomendou a redução 

de algumas falas e o melhor tratamento do áudio de um depoimento, além de reafirmar a 

necessidade do documentário ser encurtado. A partir desse feedback, marquei o terceiro e 

último corte com Rogério Vilaronga em 15/11 e finalizamos Uma Carta de Fã em 40 minutos 

e 16 segundos. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu considero que a natureza do filme Uma Carta de Fã é de relevância ao campo das 

artes visuais e da comunicação. Por entender que a realização desse documentário por si só 

contribui na realização e difusão do cinema baiano e universitário, tendo em vista que é mais 

um título a somar na filmografia nacional. Para além dessas questões, a existência desse filme 

deixa como resultado um produto em formato documental, que trata de música e memória 

afetiva e da figura artística do cantor Belchior, produzindo assim um material que poderá ser 

acessado e consultado por pessoas que tenham interesse nos temas tratados. 

A tarefa de pensar e dirigir Uma Carta de Fã, foi bastante rica e desafiadora. Apesar 

de já ter desenvolvido outros trabalhos autorais antes, esse documentário foi onde obtive mais 

tempo de depoimentos brutos, o que me forçou a desenvolver a cada entrevista, uma 

sensibilidade para ouvir o outro, para esperar o seu tempo. Foi preciso também um autocontrole 

para não deixar que as minhas impressões pessoais sobre o trabalho de Belchior interferissem 

em minha direção, seja na construção das perguntas ou na interação com os depoentes. 

O processo de montagem também foi outro desafio. Eu sempre fui acostumado a montar 

os vídeos que eu mesmo produzia, além de ter uma boa experiência em montar vídeos para os 

outros. Durante a construção de Uma Carta de Fã, me vi na condição de ceder a montagem 

para uma outra pessoa, o que a princípio foi um tanto desconfortável, mas que depois me 

pareceu uma decisão acertada, pois, o diálogo com um outro olhar sobre o filme e a troca de 

experiências sobre audiovisual na construção do produto final, parece que rendeu um resultado 

maduro e profissional. 

Toda essa experiência me pareceu um ritual de amadurecimento. A insegurança que eu 

tinha no início deste trabalho desapareceu, isso só foi possível porque durante o caminho eu 

encontrei pessoas que acreditaram em mim e me ajudaram, como alguns professores, meu 

orientador, meus amigos e é claro os depoentes. O que ficou foi uma confiança para produzir 

mais e melhor conteúdos audiovisuais. 

Uma Carta de Fã, trata-se de um filme feito por um fã, uma carta aberta em forma de 

vídeo. Uma maneira de dizer: Belchior, nós te ouvimos. 

Para Belchior, com carinho. 
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ANEXOS 

 

Amanda Guirra e Belchior      Marcela Bellas  

 

Fabner Santos e Belchior      Cláudia Vasconcelos 
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