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RESUMO: 

Este Trabalho Final de Graduação aborda o tema da identificação no cinema e, também, 

investiga de que maneira esta identificação pode colaborar com a construção da imagem do 

mito de Cazuza no filme que conta a história de sua vida: “Cazuza – O Tempo não Pára”.  

Por meio de uma análise fílmica e semiológica é possível perceber que os cinco elementos da 

narrativa cinematográfica: o tempo, a fotografia, a montagem, o som e o personagem foram 

utilizados para criar a identificação com o espectador. No caso de “Cazuza – O Tempo não 

Pára”, a maneira como a identificação foi construída, possibilitou o entendimento de que 

houve o interesse em elevar Cazuza ao nível de mito no filme. 

 

Palavras-chave: Cinema. Identificação. Mito. Cazuza. 

 

 

ABSTRACT:  

This Final Work of Graduation approaches the subject of the identification in the cinema and, 

also, it investigates how this identification can collaborate with the construction of the myth 

image of Cazuza in the film that counts the history of its life: “Cazuza – O Tempo não Pára”. 

By means of a fílmica and semiológica analysis it is possible to perceive that the five 

elements of the cinematographic narrative: the time, the photograph, the assembly, the sound 

and the personage had been used to create the identification with the spectator. In the case of 

“Cazuza – O Tempo não Pára”, the way as the identification was constructed, it made 

possible the agreement of that had the interest in raising Cazuza to the myth level in the film. 

 

Keywords: Cinema. Identification. Mith. Cazuza. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este Trabalho Final de Graduação tem como título “O Cinema, o Herói e o Mito: uma 

análise do filme ‘Cazuza – O Tempo não Pára’” e aborda o tema da identificação no cinema, 

que, neste caso, pode colaborar com a construção da imagem de mito do protagonista. 

 A partir de um questionamento pessoal acerca da mensagem produzida pelos filmes, 

surgiu o interesse em ampliar o entendimento sobre cinema e, mais especificamente, sobre a 

criação da identificação com o espectador.  

 O cinema é um meio de comunicação de massa que tem como característica a 

possibilidade de propagar idéias e conceitos, através do entretenimento.  Os filmes expressam 

a visão do diretor e/ou roteirista sobre determinado assunto e, buscam a máxima proximidade 

com o real, por meio dos elementos da narrativa cinematográfica. Através da sensação do real, 

transmitida pelo cinema, os espectadores absorvem a mensagem da narrativa, que é a 

representação da idéia do diretor e/ou roteirista. Desse modo, é importante interpretar os 

signos presentes na linguagem cinematográfica, para compreender seus diversos significados.   

 Assim, o filme “Cazuza – O Tempo não Pára” foi escolhido como objeto de estudo 

desta pesquisa, por possibilitar a investigação das formas de criação da identificação com o 

espectador ao retratar uma pessoa “real”. A partir desse questionamento, o conceito de mito 

foi trabalhado na pesquisa, uma vez que, no filme que conta a história da vida de Cazuza, 

pode ser percebida a elevação do protagonista na narrativa. Deste modo, esta pesquisa procura 

responder os questionamentos acerca dos meios que favorecem a construção da identificação 

do filme com o espectador, bem como, analisar de que maneira esta identificação colabora 

para a formação da imagem de mito de Cazuza em seu filme biográfico.  

 Portanto, esta pesquisa foi divida em quatro partes. No segundo capítulo, o trabalho 

traz o conceito de narrativa cinematográfica, seus cinco elementos, bem como, a trajetória do 

Herói dentro da linguagem cinematográfica.  

 No terceiro capítulo, a pesquisa buscou explicar as definições de mito e aborda, 

também, a formação do sistema semiológico do mito. 

 Em “A Semiótica e a Identificação no Cinema”, o quarto capítulo, o trabalho procurou 

mostrar como a significação semiótica dos elementos da narrativa cinematográfica pode 

influenciar na identificação do público.   

 Por fim, no capitulo cinco, foi realizada uma análise do filme Cazuza – O Tempo não 

Pára, com base nos conceitos abordados nos capítulos anteriores. 
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CAPÌTULO 2 

A NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA 

 

 Em sua origem, o cinema não era utilizado para contar histórias. Era empregado como 

um instrumento de registro, de documentação da realidade e, ainda, como um meio de dar 

movimento às imagens. A partir da evolução do cinema e sua difusão, percebeu-se a 

possibilidade de contar histórias através desse novo meio de comunicação. Com isso, surge o 

conceito do cinema narrativo, que consiste em relatar um acontecimento real ou imaginário, 

de acordo com a leitura do diretor e/ou roteirista. 

 A narrativa cinematográfica é a reunião de diversos elementos, que formam a 

linguagem cinematográfica e, juntos, conseguem traduzir a idéia que o diretor e/ou roteirista 

quer contar. Dessa maneira, a linguagem cinematográfica pode ser entendida como uma nova 

maneira de expressão. Ela, através dos elementos que a compõem, transcende a barreira 

geográfica das línguas e tem a possibilidade de ser compreendida por todos. Jacques Amont 

(1995. p.159), em “A Estética do Filme”, descreve as características da linguagem 

cinematográfica. 

 
A característica essencial dessa nova linguagem é a sua universalidade; ela permite 
contornar o obstáculo da diversidade das línguas nacionais. (...) não precisa ser 
traduzida, é compreendida por todos e permite reencontrar uma espécie de estado 
“natural” da linguagem, anterior ao arbitrário das línguas.  
 

 David Bordwell (apud Ricardo Parodi), em “Alexander Kluge e a Desconstrução da 

Narrativa Clássica” aponta a narrativa como “um processo que se sustenta na relação entre 

uma seqüência e outra para tratar de produzir um sentido único.” 1  

 Portanto, os elementos que compõem a narrativa, como o tempo, a fotografia, os 

personagens, a montagem e o som são os responsáveis pela materialização de uma história 

contada através do cinema. Neste momento, se faz importante um melhor entendimento 

acerca dos elementos que fazem parte da narrativa cinematográfica, os quais serão 

brevemente explicitados a seguir. 

 O tempo é um dos principais elementos na narrativa cinematográfica, pois através de 

subsídios como o figurino e o cenário, irá situar o espectador em relação ao momento que os 

personagens estão vivendo. Por exemplo, em um filme que se passa na década de 20, o 

figurino dos personagens e o cenário devem estar de acordo com essa época. Além de 

                                                 
1 Disponível em: http://www.goethe.de/ins/br/sab/pro/seminare/htm/semin1/s1aula1.htm, acesso em 05 de 
novembro de 2006. 
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estabelecer o tempo histórico, o elemento tempo, esclarece o espectador em relação à 

passagem de tempo dentro do filme. Por isso, é necessário deixar claro que todo filme tem seu 

próprio tempo. Segundo Jean-Claude Carrière (1995, p. 75), em “A Linguagem Secreta do 

Cinema”: 

 

O tempo, no filme, vai além das palavras ditas pelos personagens, não se restringe 
ao descrito pela ação da câmera. Está no que é falado pelos personagens, mas 
também na paisagem, na arquitetura, nas roupas, nos gestos, nos enfeites de corpo e 
de ambientes.  

  

 Do mesmo modo que o tempo, a fotografia tem papel fundamental na hora de se 

contar uma história no cinema. A luz, as cores e a escolha dos enquadramentos revelam o que 

o diretor quer transmitir em termos de imagem. Nesse sentido, a imagem contempla não 

somente a estética do filme, mas também, a carga emocional que a história carrega.  Por 

exemplo, se um filme relata a história de um personagem que sofre de depressão, pode ser 

utilizada uma menor intensidade de luz e as cores podem ser mais sombrias, transmitindo a 

sensação de tristeza do personagem. Em “Elementos da Cinestética”, Guido Logger (1957, 

p.54), estudioso da estética do cinema, capta a essência da fotografia nos filmes: 

 

A luz torna uma sala ou um quarto agradável, hospitaleiro, ou frio e inacessível, 
limpo ou sujo, conforme as proporções da claridade. O cineasta representa através 
da luz e a própria luz representa como ator dramático.  
 

Desse modo, espectador entende o cenário da história através da fotografia. 

 O personagem é o condutor da narrativa cinematográfica. No cinema, diferentemente 

do teatro e da literatura, o personagem só existe no filme, já que o público não tem 

conhecimento do roteiro. Portanto, de acordo com CARRIÈRE (1995, p.68), “o personagem é 

escolhido para assumir (personificar) um papel, que através de sua interpretação, 

caracterização e aspectos físicos estabelecerá uma identificação com o público”. Para trazer 

verossimilhança ao filme e, aproximar o personagem do espectador, pode utilizar técnicas da 

narrativa cinematográfica clássica, que obedecem à clareza, transparência, homogeneidade e 

linearidade. Essas características garantem o impacto dramático que faz o espectador ser 

capturado pelo filme. Por exemplo, no filme “Cazuza – O Tempo não Pára”, a escolha 

rigorosa do ator que iria interpretar o protagonista marca a preocupação em conseguir fazer o 

espectador se identificar com o personagem. 

 Nesse contexto, o som também pode ser considerado um elemento responsável por 

essa captura do espectador para dentro do filme. Ele influencia o espectador sobre o 
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sentimento que deve ser passado naquele momento, complementando as imagens. É dividido 

em três tipos: o som direto, o diálogo, os ruídos e a trilha sonora. O som direto é referente a 

toda sonoridade do ambiente onde a cena se desenrola. O diálogo é a fala entre os 

personagens do filme. Os ruídos são todos os barulhos que complementam o som ambiente, 

como uma chuva, ou o som de passos. A trilha sonora é composta pelas músicas que dão 

ritmo à narrativa e ajuda a completar o sentido da história. No filme “Cazuza – O Tempo não 

Pára”, a trilha sonora é composta pelas músicas do Barão Vermelho e do próprio Cazuza, que 

vem ao encontro do que está sendo relatado na narrativa.    

 A montagem é um dos últimos processos da narrativa cinematográfica. De uma 

maneira geral, a montagem determina a seqüência que o diretor quer dar a sua história. Ela faz 

a costura entre as cenas e pode ser apresentada de diversas maneiras. A montagem pode ser 

Linear, que obedece a seqüência de início, meio e fim; Circular, a história termina do ponto 

onde começou; Picotada, semelhante à edição dos videoclipes; e Não-Linear, o filme pode 

começar no meio, depois seguir para o fim e apresentar o início da história por último. 

 A reunião desses elementos faz a narrativa cinematográfica se aproximar muito da 

realidade, por isso, é necessário esclarecer aqui, que cinema é representação. O cinema é uma 

representação da realidade, é o produto final da leitura do diretor sobre determinado assunto.  

Como explica AUMONT (1995, p.135): 

 

Basta lembrar que a representação cinematográfica (que não se deve apenas à 
câmera) sofre uma série de exigências, que vai das necessidades técnicas às 
necessidades estéticas. Ela é, de fato, subordinada ao tipo de filme empregado, ao 
tipo de iluminação disponível, à definição da objetiva, à seleção necessária e a 
hierarquização dos sons, como é determinada pelo tipo de montagem, pelo 
encadeamento de seqüências e pela direção. Tudo isso requer um vasto conjunto de 
códigos assimilados pelo público para que simplesmente a imagem que se apresenta 
seja tida como semelhante em relação a uma percepção do real.  

  

 A partir do contexto da relação que o público faz do filme com a percepção que tem da 

realidade, podemos inserir o conceito de verossimilhança. Ainda de acordo com AUMONT, 

(1995, p.141) o verossímil pode ser entendido através da relação “com a opinião comum e os 

bons costumes”. Ou seja, só será aceitável uma narrativa que incluir uma verdade do senso 

comum, o que acaba por fazer a identificação do público com o filme, como ilustra o exemplo 

de AUMONT (1995, p.141): 

 

Assim, em um western, não vamos nos surpreender em ver o herói se consagrar 
exclusivamente à perseguição daquele que matou seu pai, porque “a honra da 
família é sagrada”, ou, em um filme policial, o detetive se obstinar contra ventos e 
marés para descobrir o culpado, pois “é necessário ir ao fim do que se começou”. 
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 De outro modo, o verossímil pode ser compreendido como o que é previsível. No caso 

do público não esperar a ação que está por vir, esta ação se torna inverossímil, pois não ficou 

claro o que poderia acontecer. Por exemplo, em um filme de suspense, se o assassino está 

escondido atrás da porta, o público tende a acreditar que ele vai atacar o herói, se o assassino 

não realiza esta ação, o público não julga a cena como verossímil, pois a ação relatada não 

estava prevista. Com isso, fica clara a preocupação dos cineastas em buscar a proximidade 

com o real em seus filmes, de acordo com a identificação do público. Trabalhando com os 

elementos da narrativa cinematográfica, o autor consegue fazer com que o público vivencie a 

história que está sendo contada.  

 Portanto, a partir dessa procura pela proximidade com o real, podemos trazer a 

discussão sobre a Jornada do Herói, um estudo do mitólogo Joseph Campbell, que analisa as 

semelhanças entre as histórias de diversas culturas e foi utilizada por Christopher Vogler para 

construir narrativas cinematográficas, o que será explicitado no sub-capítulo a seguir. 

 

2.1 A JORNADA DO HERÓI 

  

 No livro “A Jornada do Escritor”, de Christopher Vogler, o autor ensina a melhor 

maneira de se construir uma narrativa cinematográfica. A técnica é baseada nos estudos 

mitológicos de Joseph Campbell e no conceito de arquétipo do psicólogo Carl C. Jung. 

Portanto, para entender os mecanismos da elaboração da narrativa segundo Vogler, é 

necessário compreender o conceito de Herói de Joseph Campbell.  

 Para Campbell, o Herói é o personagem principal de uma narrativa, já que, é o 

escolhido por ter capacidade de transcender o domínio comum do conhecimento. Ou seja, é 

alguém que tem condições de trazer uma nova realidade ao lugar onde vive. Com isso, o 

Herói representa um ciclo, ele realiza a sua Jornada e volta para casa. Ao realizar a Jornada, o 

Herói é levado a fazer sacrifícios por um bem maior, o que, nesse caso, representa a 

moralidade. Durante a realização da Jornada, o Herói passa por uma série de situações com 

um importante significado, que levarão o Herói a ter uma evolução pessoal, ele deve aprender 

com as situações que estão acontecendo com ele. 

 Com o objetivo de alcançar um melhor entendimento sobre a Jornada do Herói, 

Campbell o define em três tipos: o que quer desempenhar a Jornada, o que é forçado a realizá-

la e, ainda, o que não tem consciência de que está cumprindo a Jornada. Geralmente, o Herói 

não tem conhecimento de que está pronto para desempenhar a sua Jornada e não a realiza com 
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vaidade, e sim, dá a sua vida por algo maior. Na verdade, o Heroísmo é uma manifestação de 

seu caráter, que o Herói não sabia que possuía.  

 A partir do conceito de Herói de Joseph Campbell explicitado acima, é possível 

compreender a adaptação dessa idéia nas narrativas mitológicas para o cinema, feita por 

Vogler. O autor elaborou uma espécie de guia prático para a construção de um roteiro, que 

obedece aos padrões de comportamento dos arquétipos.2  Inicialmente, é necessário explicar a 

fusão entre mito, personagem e verdade psicológica segundo VOGLER (1992, p.55):  

 

Os personagens que se repetem no mundo dos mitos, como o jovem herói, o (a) 
velho (a) sábio (a), o que muda de forma e o antagonista na sombra, são as mesmas 
figuras que aparecem repetidamente em nossos sonhos e fantasias. Por isso é que a 
maioria dos mitos (e histórias construídas sobre o modelo mitológico) tem o sinal 
da verdade psicológica.  

 

 A verdade psicológica é encarada, por Vogler, como a principal característica de um 

herói, pois é com essa verdade que o público irá se identificar. O autor afirma que a 

identificação com o personagem se dá na medida em que os Heróis apresentam “qualidades 

admiráveis para que queiramos ser como eles”. (VOGLER, 1992, p.53) Sem esquecer as 

características que o aproximam dos seres humanos, pois a narrativa deve fazer o público 

acreditar na possibilidade daquele Herói existir. Esta observação vem ao encontro de uma 

explicação de VOGLER (1992, p.56) sobre a construção dos heróis. 

 

Mas os heróis também precisam ser seres humanos únicos, e não criaturas 
estereotipadas ou deuses metálicos, sem marcas e totalmente previsíveis. (...) 
Queremos histórias sobre gente de verdade. (...) Um personagem que tenha uma 
combinação única de impulsos contraditórios (...), parece mais realista e humano do 
que outro que apresente apenas um traço de caráter. (...) É a combinação especial 
dessas qualidades que dá à platéia a noção de que o Herói é único, uma pessoa real, 
e não um tipo.  

 

 Diante do conhecimento das características do Herói, podemos passar a compreender o 

conceito da Jornada do Herói dentro da narrativa cinematográfica. Assim, como descreveu 

Campbell, a Jornada do Herói na narrativa cinematográfica apresenta passos, que representam 

situações importantes na evolução do personagem principal.  Porém, na adaptação para a 

construção da narrativa no cinema, Vogler optou por selecionar 12 momentos significativos 

para o Herói. O autor explica como se constrói a influência da Jornada do Herói na narrativa 

cinematográfica. 

 
                                                 
2 Arquétipo: s.m. Padrão primitivo de pesos e medidas, modelo de seres criados; padrão; exemplar; adj. que 
serve de modelo; original.  
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As histórias construídas segundo o modelo da Jornada do Herói exercem um 
fascínio que pode ser sentido por qualquer um, porque britam de uma fonte 
universal, no inconsciente que compartimos, e refletem conceitos universais. 
(VOGLER, 1992, p. 25)  

 

 Por isso, a Jornada do Herói obedece a esse modelo. Segundo o autor (VOGLER, 

1992, p. 30-44), os passos da Jornada do Herói seguem este roteiro. A trajetória inicia 

mostrando o herói em seu mundo comum, apresentando como é a sua rotina, para enfatizar o 

contraste com o novo mundo em que ele vai se inserir. A seguir, o herói recebe um desafio a 

cumprir, nomeado por Vogler de Chamado à Aventura, que estabelece qual será o objetivo do 

herói na sua jornada. O terceiro momento retrata a insegurança do herói em trilhar a aventura 

para a qual foi chamado, o medo que a novidade lhe causa, o faz pensar se aceita ou não 

realizar a jornada.  

 O próximo passo é o encontro com o Mentor, que irá disponibilizar as “armas” que o 

herói necessita para cumprir seu caminho, dando segurança ao protagonista. A partir desse 

ponto, o herói está comprometido com a sua jornada, trilhando a Travessia do Primeiro 

Limiar para entrar definitivamente no Novo Mundo. No sexto momento, o herói se depara 

com os desafios que terá que transpor conhece seus Aliados e Inimigos e aprende as regras do 

Novo Mundo. Depois, o herói chega a um lugar que representa perigo e lá está o que o herói 

busca.  

 No próximo momento, o herói passa pela sua Provação Suprema, em que ele irá 

enfrentar seu maior medo, é o momento de suspense para a platéia. Após esse momento de 

perigo, o herói recebe a Recompensa e pode fazer o Caminho de Volta, que ainda representa 

perigo, pois o herói continua no Novo Mundo e deve enfrentar as consequências de ter se 

confrontado com as forças escuras. A Ressurreição estabelece o segundo momento de grande 

perigo para o herói, como sendo a sua prova final antes de voltar ao Mundo Comum, trazendo 

o Elixir, o tesouro que terá utilidade em sua comunidade. 

 Contudo, pode-se perceber que toda a narrativa cinematográfica apresenta a figura do 

Herói, e ainda, satisfaz uma seqüência padrão na hora de construir a história. Como afirma 

VOGLER (1992, p. 6), essa história tem referências no mundo das antigas narrativas 

mitológicas e todos os autores devem ter conhecimentos desses elementos míticos que 

baseiam a narrativa cinematográfica moderna. Assim, no próximo capítulo serão abordados 

alguns conceitos sobre mito e de que maneira eles podem ser interpretados semiologicamente. 
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CAPÌTULO 3 

OS MITOS E A SEMIOLOGIA 

 

 O conceito de mito é entendido sob diferentes linhas teóricas e interpretado de modos 

distintos, o que proporciona uma complexidade em torno da definição do termo. Exemplo 

disso são as diversas áreas que abrangem o mito como ferramenta de estudo, como a 

sociologia, a história, a teologia e, mais atualmente, a comunicação social.  

 Alguns conceitos serão apresentados neste Projeto a fim de promover, justamente, um 

melhor entendimento acerca do conceito de mito. 

 Nos estudos sobre mito existem duas vertentes, uma estuda o mito como a verdade 

mais intrínseca da psique humana, presente nas investigações sobre os ritos das diversas 

culturas. O segundo braço dos esclarecimentos sobre o mito é ligado à ficção, a um “exagero” 

da realidade. Os dois sentidos da palavra mito são explicados por Mircea Eliade (1963, p.8), 

em “Mito e Realidade”: 

 

(...) a palavra é hoje empregada tanto no sentido de ‘ficção’ ou ‘ilusão’, como no 
sentido – familiar sobretudo aos etnólogos, sociólogos e historiadores de religiões – 
de tradição sagrada, revelação primordial, modelo exemplar. 

 

 Ou seja, uma das vertentes pode ser compreendida como parte da mitologia, como 

sendo “fato, passagem dos tempos fabulosos; trdição que, sob forma de alegoria deixa 

entrever um fato natural, histórico ou filosófico”. 3 Portanto, está ligado às tradições das 

civilizações clássicas, como a grega e a romana, que utilizavam a mitologia para narrar as 

histórias que esclareciam as dificuldades, os valores e os desafios da vida humana. Essas 

histórias, porém, eram protagonizadas pelos deuses dessas culturas. Segundo Campbell, em 

“O Poder do Mito”, um dos padrões dessas narrativas conta sempre com um herói, que 

enfrenta uma grande dificuldade em sua trajetória, sempre ajudado por outras divindades e 

termina com sucesso a sua jornada, trazendo em sua bagagem diversos valores morais, 

importantes para a sua sociedade, como “Os Doze Trabalhos de Hércules”4. 

                                                 
3 Dicionário Aurélio 
 
4 Hércules é um herói da Mitologia Grega, filho de Zeus (um deus) e Alcmena (uma mortal), sendo assim, um 
semideus. O Mito dos Dozes Trabalhos de Hércules conta que o semideus, após ser enfeitiçado por Hera, mata 
sua mulher e seus filhos. Para perdoá-lo, o rei Euristeu obriga Hércules a executar as seguintes tarefas: 
estrangular um leão, de pele invulnerável, que aterrorizava o vale de Neméia; matar a hidra de Lerna, monstro de 
muitas cabeças; capturar viva a corça de Cerinéia, de chifres de ouro e pés de bronze;  capturar vivo o javali de 
Erimanto; limpar os estábulos de três mil bois do rei Augias, da Élida, não cuidados durante trinta anos; matar 
com flechas envenenadas as aves antropófagas dos pântanos da Estinfália; capturar vivo o touro de Creta, que 
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  A presença do conceito de mito ligado à ilusão – um outro significado da palavra – 

está mais presente nas histórias narrativas. Muitas vezes, acontecimentos históricos, que 

apresentam uma carga simbólica representativa para determinada cultura, acabam sendo 

considerados mitos. Deste modo, um fato real acaba sendo mitificado por ter uma 

representação significativa para a sociedade em questão. Algumas características da cena e 

dos personagens retratados são aumentadas para dar mais ênfase no assunto e no 

acontecimento que está sendo narrado.  Artur da Távola (1985, p.12), na obra “Comunicação 

é Mito”, esclarece o motivo das narrativas utilizarem o mito para contar suas histórias: 

  

A mitologia, as lendas, os contos de fadas, a comunicação de massas, servem-se de 
mitos por ser mais fácil para a mente expressar os conteúdos (valores) através das 
histórias narrativas do que de conceito.  

 

 Assim, para dar conta desse estudo, levaremos em consideração o conceito de mito 

ligado à ilusão, já que estamos tratando de um produto dos meios de comunicação de massa, o 

cinema.  

 Citando Sal Randazzo (1997, p. 57), em A Criação de Mitos na Publicidade, “a 

definição de mitologia, no seu sentido mais amplo, não se limita ao que formalmente 

chamamos de mitologia: abrange qualquer coisa que de alguma forma mitifica ou ‘enfeita a 

realidade’”. Este conceito vem ao encontro deste estudo, pois afirma que a figura do mito hoje 

não está mais necessariamente ligada à mitologia, e sim, faz parte de diferentes aspectos da 

sociedade, na medida em que retiram a simplicidade da realidade das situações e começam a 

“enfeitar”, a “exagerar” essa realidade. O conceito de mito de TÁVOLA (1985, p.11) 

complementa a idéia de Randazzo: 

 

Mito é a forma comunicativa de conservar e de significar um valor através de um 
símbolo ou meta-símbolo, que expressa, amplia, antecipa, fixa, esclarece, oculta ou 
exalta o valor significado. 

 

 Portanto, é possível perceber como o mito é utilizado nessas narrativas, já que ele 

consegue agregar ao significado, os valores citados acima. Ainda segundo TÁVOLA (1985, 

p.12), “tudo o que não se torna (jamais) claro para a mente ou é inconsciente emerge sob a 

                                                                                                                                                         
lançava chamas pelas narinas; capturar as éguas antropófagas de Diomedes; levar para Edmeta, filha de Euristeu, 
o cinturão de Hipólita, rainha das guerreiras amazonas; levar para o rei de Micenas o imenso rebanho de bois 
vermelhos de Gerião; recuperar as três maçãs de ouro do jardim das Hespérides, por intermédio de Atlas, que 
sustentava o céu sobre os ombros e executou por ele esse trabalho, enquanto Hércules o substituía; apoderar-se 
do cão Cérbero, guardião das portas do inferno, de três cabeças, cauda de dragão e pescoço de serpente. (Essa é 
uma das versões para esse mito, pois as narrativas diferem, em detalhes, de acordo com as idéias do narrador).  
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forma de mito”. É nesse espaço que se formam os mitos no contexto atual, dos que não estão 

ligados à religião. Eles existem nas lacunas onde fica a dúvida se os fatos realmente 

aconteceram daquela maneira ou nos espaços onde não se tem consciência desses 

acontecimentos. Ítalo Calvino (1977, p.77) explica, também, onde está situado o mito nas 

narrativas. 

 

O mito vive de palavra, mas também de silêncio; um mito faz sentir sua presença 
na narrativa profana, nas palavras quotidianas; é um vácuo na linguagem que aspira 
as palavras no seu turbilhão e dá forma às fábulas.  

 

 Para dar conta da investigação dos significados do mito nas narrativas, já que ele está 

nas lacunas, nos espaços, no inconsciente, no silêncio, se faz necessário o entendimento de 

Roland Barthes (in Luccioni Gennie 1977, p.14) sobre essa questão. Em “Atualidade do 

Mito” ele afirma em que lugar pode-se encontrar os mitos: 

  

(...) o mítico está presente por toda a parte onde se faz frases, onde se conta 

histórias (em todos os sentidos das duas expressões): da linguagem interior à 
conversação, do artigo do jornal ao sermão político, do romance (se é que resta 
algum) à imagem publicitária; todas as palavras que poderiam ser recobertas pelo 
conceito de imaginário lacaniano.  

  

 Portanto, para realizar a análise do filme “Cazuza – O Tempo não Pára”, se faz 

necessário entender o conceito de semiologia. Neste momento, o trabalho terá como 

embasamento teórico a estudo semiológico do mito, segundo Roland Barthes, autor da obra 

“Mitologias”. 

 

3.1 A SEMIOLOGIA DO MITO 

 

 A semiologia estuda as maneiras como o homem significa o que o rodeia, através dos 

signos. Os signos podem ser entendidos como: tudo aquilo que está representando alguma 

coisa para alguém em um determinado contexto. Ou seja, em todos os momentos estamos 

interpretando signos, traduzindo o que estes sinais querem dizer.  

 Desse modo, podemos compreender que o signo é formado por duas partes distintas, 

que se complementam: uma parte material, concreta e outra parte mental, que traduz a parte 

concreta na mente que está interpretando o sinal. Na semiologia estes dois momentos recebem 

o nome de significante e significado. Portanto, a semiologia é baseada nestes três elementos: o 
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signo é a união do significante com o significado, o que é conhecido como sistema 

semiológico. 

 O significante é entendido como a parte material do signo, a parte concreta; da mesma 

forma que o significado é a parte mental do mesmo signo, é a tradução do significante na 

mente. A partir do entendimento desse mecanismo, é possível trazer o estudo do teórico da 

semiologia, Roland Barthes, sobre a construção do mito nas narrativas, presente em sua obra 

“Mitologias”. 

 Barthes inicia seu estudo esclarecendo que o mito é uma fala. Porém, deixa claro que o 

mito só existe em condições especiais, já que não é uma fala qualquer. Segundo o teórico, 

mito é uma mensagem, é uma maneira de comunicação, uma forma. Portanto, é necessário 

entender como se dá esta maneira específica de comunicar, como ela é produzida e de que 

modo podemos identificá-la.    

 Assim como uma narrativa qualquer, o mito também apresenta um sistema 

semiológico. Entretanto, da mesma maneira que a fala do mito não é uma fala comum, o 

sistema semiológico do mito também apresenta suas especificidades. Na fala corriqueira, a 

junção do significante com o significado resulta no signo. Já no sistema semiológico do mito, 

o significante corresponde ao signo do sistema semiológico da fala comum. Este significante 

“mitológico”, por sua vez, alia-se ao significado “mitológico”, formando um signo 

“mitológico”. BARTHES (2001, 137) representa os dois sistemas semiológicos através de um 

esquema: 

  

Língua 1. significante 2. significado 
 

MITO 
3.signo 

I. SIGNIFICANTE 
 

II. SIGNIFICADO 
  III. SIGNO 

  

 Portanto, pode-se perceber que o sistema semiológico do mito “invade” o sistema 

semiológico da fala comum, ou da língua, como designa Barthes. Dentro desse contexto, o 

autor denomina o sistema semiológico do mito como sistema semiológico segundo 

(BARTHES, 2001, p.136), já que ele só existe porque depende do sistema da língua.  

 A partir desse momento, é possível analisar os elementos do sistema semiológico do 

mito e o que eles representam. Para isso, Barthes apresenta uma denominação específica para 

os elementos do sistema semiológico do mito. Primeiramente, no sistema do mito, o 

significante aparece também no plano da língua, o que o autor denominou de sentido. A parte 

do significante no plano do mito, o teórico chamou de forma. O significado recebeu o nome 
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de conceito e, o terceiro termo, equivalente ao signo no sistema da língua, foi denominado 

significação. 

 Assim, podemos perceber que a semiologia do mito apresenta ambigüidades em 

relação ao significante e, por isso, recebe dois nomes distintos e também no que diz respeito 

ao terceiro termo, chamado significação, como exemplifica BARTHES (2001,p.138) 

 

(...) Estou no cabeleireiro, dão-me um exemplar do Paris-Match. Na capa, um jovem 
negro vestindo um uniforme francês faz a saudação militar, com os olhos erguidos, 
fixos sem dúvida numa prega da bandeira tricolor. Isto é o sentido da imagem. Mas, 
ingênuo ou não, bem vejo o que ela significa: que a França é um grande Império, que 
todos os seus filhos, sem distinção de cor, a servem fielmente sob a sua bandeira, e 
que não há melhor resposta para os detratores de um pretenso colonialismo do que a 
dedicação deste preto servindo seus pretensos opressores. Eis-me pois, uma vez mais, 
perante um sistema semiológico ampliado: há um significante, formado ele próprio 
por um sistema prévio (um soldado negro faz a saudação militar francesa); há um 
significado (uma mistura intencional de ‘francidade’ e de ‘militaridade’); há enfim 
uma presença do significado através do significante. 

 

 A partir desse exemplo fica explicitado como se dá o processo de percepção e 

localização da fala do mito. É interessante ressaltar que, para percebermos a fala do mito, 

precisamos “desfocar” a atenção que disponibilizamos ao sistema da língua. Ou seja, na 

medida em que o sistema do mito depende do sistema da língua, precisamos retirar a atenção 

de um para detectar o outro. Portanto, citando BARTHES (2001, p.144) “o mito deforma, não 

faz desaparecer”.  

 Assim, após a compreensão da semiologia do mito, podemos trazer a este trabalho as 

investigações sobre as interpretações dos signos no cinema, o que será abordado no próximo 

capítulo. Porém, é necessário ressaltar que o teórico Yuri Lotman, em sua obra “Estética e 

Semiótica do Cinema” (1978), utiliza os estudos semióticos para realizar essa investigação a 

respeito do signo. 
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CAPÌTULO 4 

A SEMIÓTICA E A IDENTIFICAÇÃO NO CINEMA 

 

 Cinema é linguagem, como foi explicitado no primeiro capítulo. Sendo assim, a sétima 

arte pode ser um objeto de estudo da semiótica. Portanto, neste capítulo pretende-se investigar 

de que maneira a linguagem cinematográfica pode ser interpretada através da semiótica. O 

teórico Yuri Lotman (1978, p.59), no livro “Estética e Semiótica do Cinema” explica que 

“cada imagem projetada num ‘écran’5 é um signo, quer dizer, tem um significado, é portadora 

de informação”, o filme é uma mensagem. Porém, o autor observa que o significado no 

cinema pode apresentar um caráter duplo. 

 A possibilidade de uma dubiedade em relação ao significado no cinema vem ao 

encontro do que foi apresentado no primeiro capítulo. A linguagem cinematográfica busca um 

elevado grau de autenticidade e verossimilhança para gerar a identificação do público com o 

que está sendo retratado na tela. Dentro desse contexto, LOTMAN (1978, p.34), ressalta que, 

embora o cinema queira a identificação total do espectador com o filme, espera que este 

espectador saiba que a narrativa se trata de uma obra de ficção. 

 

(...) ao lutar contra a semelhança natural entre o cinema e a vida, ao destruir a 
ingênua crendice do espectador, pronto a confundir as emoções que o cinema lhe 
provoca com as que sente perante acontecimentos reais (...), o cinema luta também 
por preservar a autenticidade desta convicção ingênua, (...) 

 

 Desse modo podemos perceber semelhanças entre o sistema semiológico do mito e a 

semiótica do cinema, em relação ao caráter ambíguo de suas falas. O cinema apresenta, de um 

lado, uma semelhança muito grande com a realidade e, de outro, busca o esclarecimento de 

que se trata apenas de uma representação desta realidade. Da mesma maneira que a fala do 

mito, as duas partes da significação cinematográfica precisam uma da outra, como aponta 

LOTMAN (1978, p.40-41) 

 

Assim, a aspiração do cinema a confundir-se totalmente, por um lado, com a 
realidade e, por outro, o seu desejo de manifestar a sua especificidade 
cinematográfica – o que há de convenção na sua linguagem – de afirmar a 
soberania da arte no seu próprio domínio são como dois inimigos que tem 
constantemente necessidade um do outro.  

 

                                                 
5 Écran: s.m. (pal. fr.) Quadro branco sobre o qual se projetam imagens fixas ou animadas, no cinema ou na 
televisão. / Tela. 



 

 

20

 

 Nesse contexto, é possível detectar que o apoio para essa significação dupla no cinema 

se dá a partir dos elementos que compõem a narrativa cinematográfica. As diferentes 

maneiras de explorar os elementos na narrativa cinematográfica para passar a mensagem do 

diretor podem produzir significações adicionais, de acordo com LOTMAN (1978, p.60): “A 

iluminação, a montagem, a combinação dos planos, a mudança de velocidade, etc. podem dar 

aos objetos reproduzidos no écran significações suplementares: simbólicas, metafóricas, 

metonímicas etc.” É importante ressaltar que a significação do cinema não acontece sem os 

elementos da narrativa cinematográfica e, também, que esta significação é construída para 

criar a identificação com o espectador. No próximo sub-capítulo buscaremos explicar de que 

maneira os diretores utilizam os elementos da narrativa cinematográfica para criar a 

identificação do espectador.   

 

4.1 OS MECANISMOS DE IDENTIFICAÇÃO NO CINEMA 

 

 A identificação com o que está sendo mostrado na tela acontece a partir da sensação de 

real que é transmitida ao espectador. A sensação de real foi discutida durante décadas na 

cinematografia, até encontrar no neo-realismo italiano o ápice da sua prática. Esta escola 

abandonou as grandes produções típicas de Hollywood e passou a construir roteiros que 

retratavam o dia-a-dia do povo italiano no período pós - Segunda Guerra. O neo-realismo 

italiano acreditava que o cinema teria que se aproximar do real e, para isso, utilizou cenários 

reais, com luz natural e pessoas do povo desempenhando a função dos atores nas gravações, 

além de empregarem outros elementos da narrativa com o objetivo de passar maior 

verossimilhança ao espectador.   

 Portanto, a sensação do real ocorre através da forma como o diretor utiliza os 

elementos da linguagem cinematográfica para construir a narrativa. O cineasta tem 

consciência de que o filme produz um efeito de real no espectador e, mais do que isso, o 

cineasta procura criar essa identificação. O espectador, por sua vez, também procura se 

identificar com o filme, como explica a cineasta Maria Cristina Tonetto (2006, p. 73), em 

“Cultura e Imagem: O Cinema Neo-Realista no Mercosul – 1955 a 1962”.  

 

Conscientes da persuasão no espectador, o cineasta produz sua obra pensando nas 
expectativas do público, que recebe o filme e busca uma identificação com o 
personagem (individual) e depois procura uma identificação com outros 
espectadores ao comentar o filme (coletiva). 
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 A identificação do espectador com o filme acontecem de maneira natural, a partir das 

suas semelhanças com os personagens ou da sua admiração por eles. No momento em que o 

espectador reconhece no filme algumas características familiares com a sua realidade ou 

personalidade, ocorre o processo de identificação. O semiólogo Roland Barthes (apud 

TONETTO, 2006, p.44) esclarece de que maneira acontece a identificação: “A identificação, 

não leva em consideração a psicologia; ela é uma operação estrutural pura: sou aquele que 

tem o mesmo lugar que eu”.  

 Assim, é aceitável que o diretor invente mecanismos dentro da linguagem 

cinematográfica que possam destacar a narrativa, tornando-a atraente para o espectador e, 

também, demonstre o momento histórico tratado no filme. O cenário, o figurino, a escolha dos 

planos e dos atores, a intensidade da luz e a trilha sonora são signos que produzem as 

significações da narrativa cinematográfica, auxiliando o diretor a convencer o espectador da 

veracidade da história. A pesquisadora Miriam Rossini (apud TONETTO, 2006, p.75) ressalta 

a importância da consciência do diretor na hora de estabelecer significados: 

 
É preciso ter-se consciência de que o produto do trabalho de um cineasta tem 
grande poder de construir sentidos através das imagens que propõe ao receptor, ou 
das imagens que nele suscita, especialmente porque devido ao efeito de real próprio 
do cinema o público a vivencia como verdadeira. 

 

 Portanto, a manipulação dos elementos da narrativa faz o público se identificar com o 

filme em diversos níveis, desde a aproximação com a história, como um todo, passando pelos 

personagens coadjuvantes, até a identificação com o protagonista.  

 No caso de uma cinebiografia, que é o objeto de estudo deste trabalho, a narrativa 

cinematográfica está representando a vida de uma pessoa que realmente existiu, portanto, há 

uma preocupação ainda maior com a verossimilhança e com a identificação do público. Já que 

o cinema proporciona a recriação de uma época, de um período histórico utilizando diversas 

ferramentas para ilustrar como era a realidade deste período, de acordo com TONETTO 

(2006, p.31)  

 

Através do cinema, pode-se reconstruir a historia visual de outro país, com suas 
ruas, moradias, linguagem, cultura e outros signos característicos do povo. Signos, 
estes, que serão revelados através da cinematografia, como as cores, os timbres de 
voz, os trajes, a fotografia, a música entre outros. 

 

  Para evitar, ou atenuar possíveis erros no relato da história, o diretor pode fazer 

pesquisas sobre a vida da pessoa que será retratada e, ainda, procurar referências, como 

depoimentos. O diretor busca, nessas pesquisas, documentos, fotos, relatos, que possam 
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auxiliar na representação da época retratada. O filme “Cazuza – O Tempo não Pára”, que 

relata a história da vida do cantor e ídolo juvenil dos anos 80, procura retratar como era o Rio 

de Janeiro nesta década. Para isso, a equipe de gravação utilizou diversas ferramentas que 

transportam o espectador para esta época, como o figurino – composto de jeans, camiseta e 

tênis All Star, muito comum entre os jovens da época, entre outros; o cenário – os carros que 

aparecem no filme eram do mesmo modelo da década de oitenta e os ambientes fechados 

apresentavam os móveis e as cores do período. Além desses elementos, a fotografia procurou 

mostrar cores fortes, até borradas e, também buscou apresentar falta de nitidez na imagem, 

transmitindo as características da época e fazendo o espectador “viajar” no tempo ao assistir 

ao filme.  

  Nesse contexto, é importante ressaltar que, mesmo se tratando de uma cinebiografia, a 

história é contada através de uma narrativa cinematográfica, portanto, apresenta as mesmas 

características da elaboração de qualquer filme, isto é, se trata da leitura do diretor sobre o 

personagem apresentado e a mensagem é transmitida através de uma linguagem específica, a 

do cinema. Desse modo, é possível compreender, segundo TONETTO (2006, p.71), que a 

versão para o cinema não tem o mesmo ponto de vista da televisão ou de um livro, pois essas 

publicações também apresentam as suas especificidades, a sua linguagem e os seus filtros, 

como os recortes do diretor, que escolhe o que deve ser mostrado e qual ângulo será enfocado. 

 Assim, a rigorosa escolha do ator que interpretaria Cazuza também explica como 

acontece a busca do diretor pela identificação dos espectadores em uma cinebiografia. A 

diretora, Sandra Werneck, fez mais de 60 testes para encontrar o ator que interpretaria 

Cazuza, até chegar ao ator Daniel de Oliveira. A partir desse momento, o ator freqüentou 

aulas de canto e expressão corporal para interpretar as músicas e absorver os trejeitos de 

Cazuza, tanto no palco como em seu cotidiano, buscando assim, a verossimilhança, que é o 

objetivo da obra cinematográfica. A dieta de emagrecimento feita por Daniel de Oliveira, que 

emagreceu 11 quilos para gravar as cenas da fase mais crítica da doença do cantor, também 

pode ser destacada como um dos cuidados na busca da identificação com o público, que, neste 

caso era retratar com maior fidelidade o cantor Cazuza na tela de cinema.  

 Portanto, dentro desse contexto, podemos perceber a preocupação da diretora em 

encontrar um ator que conseguisse traduzir quem foi Cazuza e, mais do que isso, um ator que 

alcançasse a identificação com o público, que convencesse como Cazuza ao interpretar este 

papel.  

  Além das explicações acima relatadas, outro fator contribui para esta aproximação 

entre o filme e o espectador, o ambiente de uma sala de projeção, é favorável para este 
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proximidade, de acordo com a explicação de Arlindo Machado (apud TONETTO, 2006, 

pg.43): 

 

Quando se apagam os focos de luz e silenciam os estímulos sensoriais do ambiente 
da sala de projeção, o espectador se coloca, portanto, a mercê do intenso estímulo 
luminoso que se impõe a sua frente e nesse ato de entreguismo e vulnerabilidade 
ele se deixa sugestionar pelo universo fictício da narrativa a ponto de se integrar no 
seu jogo de conflitos como se fizesse parte dele.  

 

 Nesse momento, o espectador está à disposição do filme e começa a absorver suas 

significações. Esta é uma das características do cinema, que reúne vários elementos para 

formar uma linguagem própria e acaba tocando as emoções dos espectadores. A eficácia 

dessas estratégias é confirmada quando o filme emociona, faz chorar, rir, vibrar, ou seja, 

segundo TONETTO (2006, p.42) “dependendo da interpretação do ator, o espectador fica 

totalmente cego e transporta-se para o papel do personagem principal”. 

 A importância, para o cinema, da identificação do espectador através do efeito do real 

se dá na medida em que podemos perceber os novos investimentos em equipamentos que 

intensifiquem a semelhança com a realidade. E, também, através do interesse dos cineastas 

em estudar a narrativa cinematográfica e seus elementos, assim como a linguagem do cinema, 

buscando conectar ainda mais o espectador à sua mensagem.     

 Assim, no próximo capítulo vamos analisar o filme “Cazuza – O Tempo não Pára”, no 

qual serão apontados os mecanismos de utilização dos elementos da narrativa cinematográfica 

e suas possíveis interpretações através da análise dos signos. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE DO FILME “CAZUZA – O TEMPO NÃO PÁRA” 

  

 Para analisar o filme “Cazuza – O Tempo não Pára”, este trabalho realizou pesquisas 

bibliográficas sobre os temas abordados, como a narrativa cinematográfica, o mito, a 

semiologia do mito e a semiótica no cinema e, também, a identificação do espectador no 

cinema. Do mesmo modo, esta pesquisa buscou informações a respeito da fonte de 

embasamento do filme, a biografia de Cazuza, no livro “Só as Mães são Felizes”, de Lucinha 

Araujo, mãe do cantor e, ainda, procurou coletar dados sobre o filme, como ficha técnica, 

sinopse e críticas. Este trabalho também realizou uma pesquisa videográfica com o filme 

“Cazuza – O tempo não Pára”, para investigar os mecanismos da narrativa cinematográfica, a 

identificação e, também, as interpretações dos signos, que colaboram para levar Cazuza ao 

grau de mito. Para uma melhor compreensão, a análise está dividida em dois momentos: o 

primeiro investiga os elementos da narrativa cinematográfica e a criação da identificação com 

o espectador, e a segunda parte é dedicada ao estudo semiológico do mito na narrativa 

cinematográfica. 

 

5.1 “CAZUZA – O TEMPO NÃO PÁRA”: ANÁLISE DOS ELEMENTOS DA 

NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA E A CRIAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO 

  

 O filme “Cazuza – O tempo não Pára” conta a história do cantor e ídolo juvenil dos 

anos 80, Agenor de Miranda Araujo Neto, o Cazuza. A narrativa começa no início da década 

de 80 e termina em 1990, ano da morte de Cazuza. O filme narra a história de Cazuza no 

Barão Vermelho, sua carreira solo e a luta contra a Aids. De acordo com o objetivo deste 

trabalho, que é investigar os signos que colaboram para mitificar Cazuza em seu filme 

biográfico, além de buscar a forma utilizada para criar a identificação com o público. Nossa 

pesquisa está dividida em cinco sub-capítulos, para analisar os elementos da narrativa 

cinematográfica: o tempo, a fotografia, a montagem, o som e o personagem – explicitados no 

capítulo 2. 

 

5.1.1 Tempo 

 

 O tempo na narrativa cinematográfica é próprio, cada filme tem o seu tempo, que pode 

ser colocado para o espectador de várias formas, a maneira como será revelado e como deve 
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acontecer é uma escolha do diretor. Ele determina o período que a história acontece e quanto 

tempo terá cada etapa deste processo. O tempo fílmico no cinema transcorre em duas horas, 

período de exibição de um filme. Porém, neste intervalo de tempo a narrativa pode contar  

uma história que acontece em um dia ou narrar um acontecimento que começa em um século 

e termina em outro, tudo isto no mesmo tempo cinematográfico. Para revelar as mudanças 

cronológicas na história, de um dia para outro, de uma década para outra o realizador utiliza 

elementos como o figurino, o cenário, a arquitetura e objetos cênicos.  Estes elementos situam 

o espectador no momento em que os personagens estão vivendo. Além disso, localiza o 

espectador nas passagens de tempo dentro do filme. 

 No filme “Cazuza – O Tempo não Pára” diversos momentos mostram o período que a 

narrativa acontece – do início dos anos 80 até 1990. O figurino, entre os jovens, é marcado 

por camiseta com estampas joviais e que remetem ao estilo de vida dos adolescentes da época. 

Por exemplo, na cena em que Lucinha leva gasolina para Cazuza no túnel, ele está usando 

uma camiseta com a frase: “Prefiro Toddy ao Tédio”, lembrando que a marca de achocolatado 

“Toddy” foi difundida na década de oitenta. Além disso, pode-se perceber o cuidado da 

produção em reforçar a identificação do ator Daniel de Oliveira com o público, já que uma 

camiseta idêntica era usada por Cazuza na época que o filme está retratando.  Essa 

composição era completada por jeans rasgado, tênis All Star – mostrado em plano detalhe na 

cena que Cazuza chega ao primeiro ensaio com a banda Barão Vermelho, logo no início do 

filme; além dos óculos escuros de modelo arredondado e a falta de preocupação com o corte 

de cabelo.  

 Esta combinação marca a fase de Cazuza no Barão Vermelho. Mostra um Cazuza mais 

jovem, no auge dos seus 20 e poucos anos, mais despreocupado e irresponsável. Pode-se 

perceber que após a confirmação de ser soropositivo, seu figurino é modificado. Neste 

momento a cor preta, branca e vermelha é predominante, passa a idéia de sobriedade, ou seja, 

caracteriza a fase mais introspectiva de Cazuza.  

 O figurino utilizado pelo ator Daniel de Oliveira ao interpretar Cazuza, em alguns dos 

shows escolhidos pela direção do filme, como o mais representativo da carreira do cantor, foi 

reproduzido com grande riqueza de detalhes. No show do Rock in Rio, de 1985, as calças 

vermelhas justas, uma regata branca e um lenço vermelho no pescoço amarrado como uma 

gravata, lembram bastante a roupa usada por Cazuza neste espetáculo. O mesmo acontece em 

sua apresentação solo do disco “Exagerado”, em que o ator veste calça jeans, um colete preto 

sob um blazer branco e uma faixa de estilo japonês na cabeça. No último show de Cazuza 

apresentado no filme, “Ideologia”, o poeta usa blusa branca por dentro de calças jeans brancas 
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de cós alto – modelo típico do fim dos anos 80, completando o visual, Cazuza usava uma 

bandana branca com vermelho, amarrada em forma de faixa na cabeça. O uso de bandanas, 

faixas, lenços e turbantes sempre acompanharam Cazuza, o que se percebe nas fotos de seu 

livro biográfico, porém, o filme mostra apenas o uso destes acessórios em shows e, 

principalmente, após a doença. É importante ressaltar que, embora o figurino dos shows 

mostrados no filme tenha sido usado, por Cazuza, em algum momento de sua vida, não fica 

claro se representa o momento específico tratado no filme.  

   O cenário é mais um componente que situa o espectador no tempo retratado no filme. 

A preocupação da produção em retratar os anos 80 pode ser notada nos objetos, que remetem 

a esse período. Os itens que marcam com maior intensidade a época são os carros – Fuscas, 

Chevettes, Brasílias, Kombis – típicos da década; os cartazes no quarto de Cazuza – de 

Marilyn Monroe, Rolling Stones e Che Guevara – ídolos da geração do cantor. Assim como, a 

máquina de escrever elétrica, os aparelhos telefônicos e de som, como gravadores, fones de 

ouvido, entre outros. Outros objetos que transportam o espectador para a época retratada são 

os móveis e os modelos de tapetes, cortinas e azulejos, bem como as cores fortes das paredes 

– peculiares aos anos 80. 

Além do figurino do ator principal, as mudanças físicas e estéticas também marcam a 

passagem de tempo da narrativa, simbolizada pelas fases da doença de Cazuza. Estas 

mudanças podem ser percebidas pelo aspecto do cabelo de Daniel de Oliveira, que inicia a 

história com cabelos crespos e volumosos e, ao longo do filme, se tornam lisos e escassos. Do 

mesmo modo, a cor da pele do ator vai se tornando mais escura, mostrando o que aconteceu 

com Cazuza, devido ao efeito do AZT – fato não explicitado no filme. Ainda em relação às 

mudanças físicas, o emagrecimento do ator durante o filme é a característica que mais chama 

atenção do espectador. 

 Outros recursos são utilizados na narrativa para deixar claro para o espectador o 

período, marcar o tempo que está na tela naquele momento.  A legenda é aplicada em três 

momentos: logo no início do filme, contendo a informação “Início dos anos 80”; mais tarde, 

situa enunciando “Rock in Rio – 1985”; por último, explica “Boston, EUA – 1987”. Em três 

cenas, o tempo é retratado por imagens de momentos históricos marcantes que Cazuza assiste 

pela televisão: o episódio da bomba no Rio Centro, em 1981; imagens do cortejo fúnebre de 

Tancredo Neves, seguidas pelo anúncio da morte do político, informada pelo porta-voz 

Antônio Britto, fato que ocorreu em 1985; e a queda do muro de Berlim, em 1989. A comum 

“folha de calendário”, recurso utilizado no cinema, também é utilizada para mostrar o 

período, que no filme analisado remete a data “31 de janeiro de 1989”. Embora o ano não 
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fique nítido no plano enquadrado no filme, logo após, a imagem da queda do muro de Berlim, 

confirma a informação do calendário. A quarta maneira empregada é a imagem do movimento 

das ondas do mar, que faz a ligação da cena que Cazuza recebe a notícia de ser soropositivo 

com a do cantor no hospital em Boston, já debilitado pela doença. 

  

5.1.2 Fotografia 

 

 A fotografia, em um filme, abrange a luz, as cores e os enquadramentos. Portanto, 

esses três componentes do elemento fotografia serão analisados separadamente. Na maioria 

das cenas de “Cazuza – O Tempo não Pára”, pode-se perceber a utilização de pouca 

intensidade de luz, exceto nas tomadas externas, de dia e, também, pode ser destacado o uso 

de sombras nas cenas. Em alguns momentos, Cazuza chega a “desaparecer” na escuridão, 

como na cena em que Cazuza está cantando “O mundo é um moinho”, de Cartola, em um bar 

com Zeca e seus amigos. Esta escolha estética, de parecer “sem cuidados” em relação à luz e à 

sombra, transmite a sensação de que as cenas foram feitas de modo “rudimentar”.  A imagem 

de todo filme é caracterizada por certa falta de nitidez, e apresenta a textura granulada e com 

tons amarelados, o que transmite o aspecto de “envelhecido”, remetendo às características da 

imagem da época retratada – que não apresentava a qualidade atual.   

 As cores são fortes e borradas, retratando o estilo dos anos oitenta. Também, pode-se 

perceber o predomínio da cor vermelha em, praticamente, todas as cenas – nas paredes; nos 

objetos do cenário, como telefone, toalhas de banho, cortinas, tapetes, “enfeites”, entre outros; 

nas roupas dos personagens e figurantes; na iluminação dos shows do Barão Vermelho e, 

também em outros detalhes do filme. O padrão, que destaca o vermelho, é fortemente 

percebido até o momento da descoberta da doença por Cazuza. Após este fato, o vermelho 

passa a ser observado, mais freqüentemente, em detalhes, como em acessórios do figurino do 

cantor e, as cores preta e branca ficam em destaque. Esta percepção pode ser observada na 

cena seguinte ao momento de saída de Cazuza do Barão Vermelho, em que a combinação das 

cores preta e branca fica evidente, até o cachorro de Cazuza – de pelagem preta e branca - 

“combina” com o cenário. A cena do último show de Cazuza – já debilitado pela doença - é 

uma exceção do padrão de preto e branco, já que, neste momento, a combinação das cores 

branca – na roupa de Cazuza – e vermelha – na iluminação do espetáculo – fica em evidência.   

Nesse contexto, as cores são utilizadas para transmitir “estado emocional” de Cazuza, 

na primeira parte do filme, em que o cantor tinha pouco mais de vinte anos e apresentava um 

comportamento desregrado, agitado, envolvido em diversos “romances”, e ainda, como 
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vocalista da banda Barão Vermelho, a presença da cor vermelha torna-se mais evidente. A 

segunda fase da narrativa é caracterizada pela constante presença das cores preta e branca, e 

coincide com a saída de Cazuza do Barão e a descoberta da doença, marcando a mudança do 

estilo de vida de Cazuza, mostrando o cantor mais “maduro”, “sereno” e, mais tarde, 

fragilizado pela Aids. 

 Na escolha dos planos se perceber a opção dos diretores por uma estética de estilo 

“rudimentar” – explicitada no primeiro parágrafo da análise do elemento fotografia.  A cena 

de Cazuza correndo na praia, depois de receber a notícia de que estava com Aids, ilustra a 

máxima da escola cinematográfica Novelle Vague: “Uma câmera na mão e uma idéia na 

cabeça”. Nesta cena, a câmera acompanha o movimento do ator (correndo), de forma 

“desgovernada”. Esta ação é utilizada para transmitir o sentimento de desespero do cantor em 

relação à revelação de estar doente e, aproxima o protagonista do espectador, “o público sente 

o que o personagem está sentindo”, o que denota mais um mecanismo de identificação. 

 Ainda em referência aos enquadramentos, nota-se a utilização de plano detalhe e 

primeiro plano nas cenas do protagonista. O uso destes recursos demonstra o interesse dos 

diretores em destacar a semelhança do ator Daniel de Oliveira com seu “personagem” Cazuza. 

Além disso, é utilizado para reafirmar a importância do protagonista na narrativa. Os planos 

detalhe também podem ser percebidos em objetos que transmitem significado ao filme, como 

no início da narrativa, que mostra o pé de Cazuza usando um tênis All Star em plano detalhe, 

enfatizando o calçado que marca o estilo dos jovens da época – neste momento, o plano 

detalhe está sendo utilizado para destacar o elemento tempo, como foi explicitado 

anteriormente.  

  Assim, é possível detectar de que maneira e em quais momentos, os planos detalhe e, 

também, os outros componentes do elemento fotografia, como luz e cor, pretendem trazer a 

identificação do espectador ao filme. 

  

5.1.3 Montagem 

 

 A montagem, na narrativa cinematográfica, determina a seqüência que o diretor quer 

dar a sua história. É através dos cortes, dos pontos de vista e do estilo escolhido para narrar – 

linear, ou não linear, que o diretor determina como irá contar a sua história.  No caso de 

“Cazuza – O Tempo não Pára”, a montagem é do tipo Linear, que obedece a seqüência de 

início, meio e fim – a narrativa inicia em 1980 e termina em 1990. No filme, se percebe a 

utilização da mistura de imagens de ficção com imagens de arquivo, como na seqüência do 
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show do Barão Vermelho no Rock in Rio. Nesta seqüência aparecem imagens do show e do 

público do espetáculo, que realmente ocorreu, intercalada com as cenas dos atores que 

interpretam os integrantes do Barão Vermelho e dos figurantes que representam o público.  

 Além disso, em determinadas cenas, o filme apresenta o ponto de vista de um dos 

amigos de Cazuza, através de imagens captadas por “sua” câmera Super-8, que “filma” certos 

momentos de Cazuza e do Barão Vermelho. Este recurso pode ser visto nas cenas em que o 

Barão Vermelho está se apresentando em uma calçada e quando mostra a viagem da banda 

para uma apresentação em outra cidade.  

 Tanto na mistura de cenas reais com a narrativa, como acontece na seqüência do show 

do Rock in Rio, quanto à utilização de imagens sob o ponto de vista da “filmagem” da câmera 

Super-8, os diretores tentam confundir o espectador em relação ao que é ficção e o que é real. 

Deste modo, fica clara a preocupação em aproximar o espectador, em um primeiro momento, 

com o filme, simplesmente, e em um segundo momento, convencer o público de que a vida 

do cantor foi exatamente como a que está sendo relatada na narrativa. 

 

5.1.4 Som 

 

 O elemento som conduz o espectador dentro da narrativa cinematográfica, a música 

coloca o sentimento na cena, complementando as imagens.  

 Em “Cazuza – O Tempo não Pára” há poucos diálogos, na maior parte da narrativa. 

Os diálogos predominantes são breves e acontecem entre Cazuza e outro personagem, como 

Zeca – produtor musical e amigo de Cazuza; Frejat – integrante do Barão Vermelho; e 

Lucinha – mãe do cantor. Nas cenas de Cazuza com seus amigos, as falas do cantor 

prevalecem em relação às dos outros personagens, o que, algumas vezes, chega a caracterizar 

um monólogo. Em alguns momentos do filme, são utilizadas falas do protagonista como 

narração, para explicar seus pensamentos e suas opiniões sobre sua vida, como no trecho a 
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