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“Há tantos tipos de beijos como aulas de amor. O beijo na testa: paternal. O beijo sobre 
os olhos: cheio de paz. O beijo no nariz: engraçado. O beijo na bochecha: amigável. 

Todos eles sem graça, mas que servem de tentador convite a outros mais pérfidos, como 
o indiscreto beijo na garganta, ou o beijo no ouvido como uma canção de ninar, 

semelhante à confidência de um segredo. E existe, finalmente, o beijo nos lábios. Um 
beijo não compromete nada, pensam as loucas. Talvez, se fores fria como o gelo, e se o 

teu companheiro, pouco, te deixa escapar facilmente dos braços. Mas se o beijo te tocou 
deliciosamente, tem em mente que ele se comove mais imperativamente do que a ti, e 

desperta toda a força do seu desejo. Não dê um beijo, minha amiga, mais do que com a 
aliança no dedo. É um recatado conselho que canta em Fausto o mesmo diabo”.  

(irmã Rata em Entre Tinieblas- 1983). 

 

 



 

 

Resumo: 

A presente tese “As mulheres no cinema de Pedro Almodóvar Caballero e a 

reinvenção do melodrama hollywoodiano” investiga a obra cinematográfica do diretor 

espanhol e a reinvenção do melodrama clássico hollywoodiano como os filmes de 

mulher de Douglas Sirk. O cineasta espanhol provocou uma reconfiguração do gênero 

cinematográfico e com seus insights desloca o papel social da mulher do seu lugar 

convencional no cinema. A pesquisa permite também estabelecer o debate no campo da 

Psicanálise com as formulações de Sigmund Freud, Georges Bataille, Judith Butler, E. 

Ann Kaplan e Laura Mulvey em torno dos personagens melodramáticos e seus conflitos 

internos. Renova-se o melodrama a partir de suas formas irônicas e a apropriação da 

intertextualidade, do diálogo com o próprio cinema, as obras de arte, a literatura, a 

música e a dança incorporando-as às suas narrativas e imprimindo a sua marca autoral. 

Palavras-chaves: Pedro Almodóvar; melodrama; feminino; intertextualidade. 

 

Abstract: 

The present thesis "Women in the Pedro Almodóvar Caballero´s cinema and the 

reinvention of Hollywood melodrama" investigates the cinematographic work of the 

Spanish director and the reinvention of classic Hollywood melodrama as the called 

woman´s film of Douglas Sirk. The Spanish filmmaker provoked a reconfiguration of 

the cinematographic genre and with its insights shifts the social role of the woman from 

its conventional place in the cinema. The research also allows to establish the debate in 

the field of Psychoanalysis with the formulations of Sigmund Freud, Georges Bataille, 

Judith Butler, E. Ann Kaplan and Laura Mulvey around the melodramatic personages 

and their internal conflicts. The melodrama is renewed from its ironic forms and the 

appropriation of intertextuality, of the dialogue with the own cinema, works of art, 

literature, music and dance incorporating them to its narratives and imprinting its 

authorial mark. 

Keywords: Pedro Almodóvar; melodrama; female; intertextuality. 
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Introdução 

 

A presente pesquisa intitulada “As mulheres no cinema de Pedro Almodóvar 

Caballero e a reinvenção do melodrama hollywoodiano” tem o objetivo de investigar a 

problemática das expressões femininas em seus filmes, bem como, o desenvolvimento 

de sua estética cinematográfica pós-franco. 

O diretor, ao cercar-se das suas memórias, projeta nos filmes as reminiscências 

do seu passado como um testemunho da própria vida interior. Ao longo do tempo 

denota-se que o cinema de Almodóvar se entrelaça com o seu mundo subjetivo e a 

técnica cinematográfica, desvendando o seu próprio mistério, como também das suas 

personagens ao formar composições entre estas, os diálogos e as posições das câmeras, 

na medida em que explicita o seu espelhamento em relação às mesmas. 

A sua identificação com o cinema transforma esse mundo intrínseco, pois ele 

incorporou o meio ambiente do próprio ‘eu’ integrando-se afetivamente. O cineasta 

produziu seu trabalho no cinema associado consigo mesmo, quando evoca a memória e 

o envolvimento afetivo em relação às pessoas com quem conviveu e o lugar onde 

nasceu, inserido na sua autobiografia, mesclando-os ao compor os seus filmes. Releva 

notar também que o cineasta nasceu na cidade de La Mancha, na Espanha, em 1949, 

numa família simples, religiosa e com baixa condição financeira. Ele sempre foi muito 

apegado à mãe e, durante a sua infância e parte da adolescência, estudou pouco sendo 

que aos dezoito anos de idade deixou sua cidade natal e foi viver em Madrid, em busca 

de trabalho. 

A tese está dividida em quatro capítulos: no primeiro analisamos a trajetória 

cinematográfica de Pedro Almodóvar e a construção de seus primeiros filmes com as 

influências estéticas presentes nos movimentos da contracultura da Movida Madrileña, 

na Espanha e da Pop Art, nos Estados Unidos. O capítulo aborda também os temas do 

franquismo e do cinema da Transição. 

Os primeiros filmes do diretor se formam a partir destes elementos, sendo, 

posteriormente, modificados para as questões cotidianas, sociais e sentimentais, 

fechando-se assim o “espírito da Movida”. Dessa forma, o objetivo é de demonstrar 

como a influência das transformações socioculturais e políticas na criação de 

Almodóvar refletem nas narrativas e personagens, principalmente aquelas ligadas ao 

enredo das obras, em torno do desejo e seus objetos, conforme demonstrado nas análises 

dos primeiro longas-metragens: Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão (1980), 
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Labirinto de Paixões (1982), O que fiz para merecer isto?! (1984) e Carne trêmula 

(1997). 

No segundo capítulo, a análise ocorreu em torno do estilo e a mistura dos 

gêneros cinematográficos como o melodrama hollywoodiano e a influência do cinema 

de Douglas Sirk (1897-1987) com seus filmes “de mulher”. Neste capítulo o objetivo é 

de esclarecer a respeito da reinvenção do gênero do melodrama, a partir dos insights do 

diretor, no qual se molda o papel feminino, de acordo com as suas necessidades, 

visando adequar à sua percepção o deslocando do papel da mulher do seu lugar 

convencional no cinema americano, por meio de suas personagens independentes e 

autônomas. Para tanto, as mães feridas deste cineasta também perpassam pelas 

circunstâncias do psicológico e do social adentrando ao seu universo melodramático. A 

opção do diretor nas narrativas é pela voz das personagens femininas, que demonstram 

uma potencialidade melodramática nas interpretações e na mise-en-scène como parte do 

modelo de melodrama construído por Almodóvar. 

O diretor problematiza a posição das mulheres dentro da cultura da Espanha e 

retrata o feminino a partir de sua marginalização pelo sistema do patriarcado, no 

contexto familiar e social. Em sua obra fílmica elas fazem parte de uma ordem 

simbólica, em que não há espaço para a submissão junto às leis dos homens, na medida 

em que estes subjugam o feminino por meio da imposição do mais forte ou da violência 

física. 

O seu cinema reinventa filmes de mulheres representadas como senhoras de seus 

desejos, que se desdobram em corpos em movimento, num constante devir, numa 

variação contínua que não cessa de transpor, pelo excesso ou falta, como o limiar 

representativo do feminino plural. Almodóvar demonstra que tornar-se mulher é uma 

construção e um devir, e cujo preço de sua liberdade simbólica é a perda da ingenuidade 

e da submissão, questões que estão no cerne de suas narrativas, conforme os filmes: 

Mulheres à beira de um ataque de nervos (1988), Tudo sobre minha mãe (1999) e 

Volver (2006). 

O terceiro capítulo estabelece uma reflexão crítica em torno dos filmes: Maus 

Hábitos (1983), Matador (1986) e Fale com Ela (2002), com o enfoque no curta-

metragem O amante minguante, cujo objetivo é ressaltar as configurações plásticas do 

corpo erótico, ou seja, o corpo do prazer transfigurado pela dor, cuja sensação do gozo 

visa encontrar a morte, caracterizando-se como equivalente negativo do gozo sexual, 

qualificado de petite mort pelos franceses. O sentido último do erotismo é que a 

supressão do limite é para ganhar a força da fusão entre os amantes. Os temas como o 
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erotismo, a transgressão e o sagrado são enfatizados com o interdito num conluio com o 

crime, que é alimentado pelo medo e o desejo obsessivo, ou seja, ligado aos estados 

sensíveis do ser humano colocando a razão à serviço da violência, que desencadeia a 

instabilidade da personagem. 

No quarto e último capítulo apresentamos a eliminação do binarismo feminino e 

masculino, na medida em que o diretor destaca outras possibilidades de identidade 

sexual, como uma forma de lutar contra o patriarcado a partir da livre escolha sexual. O 

caráter não convencional dos papéis sexuais em seus filmes faz com que o diretor 

instaure a transgressão, vista como uma negativa perante o meio social, já que as 

questões de gênero envolvem as suas personagens. O objetivo é de analisar o discurso 

das personagens que reproduzem e disseminam a história de gênero, na forma de “ser 

mulher” ou de “ser homem”, combinados com o atípico, onde tudo se opõe ao 

binarismo sexual. 

Nota-se que as suas narrativas são portadoras de um caminho para a diversidade 

sexual, sem medo e sem tabu e, neste sentido, demonstramos que as representações de 

gênero e de sexualidade se imbricam com as experiências humanas e cotidianas das 

personagens, desde a sua participação junto ao movimento da Movida Madrileña. O 

modo como as personagens gays, lésbicas, travestis e transgêneros se apresentam nestes 

filmes, caracteriza-se pela busca do prazer imediato e é o elemento principal que move 

os seus personagens. 

A ideia central nesta pesquisa é de investigar como o cineasta reinventa o 

melodrama a partir do construto do woman´s films, como nos filmes do cineasta 

Douglas Sirk, que demonstra a posição das mulheres e a influência do sistema patriarcal 

no contexto familiar, fazendo parte de uma ordem simbólica, em que há espaço para a 

submissão junto às leis dos homens, na medida em que estes subjugam a mulher e 

constrói a imagem feminina como vítima do adultério, desamor e de adversidades, 

aprendendo a superar ou suportar. 

A dramaturgia do profundo e do reprimido em conjunção com uma estética do 

estranhamento familiar pode extrapolar, como por exemplo, as intrigas entre cônjuges, 

pais e filhos, dramas familiares instalando-se no ambiente doméstico. Compreende-se 

que os gêneros cinematográficos de Hollywood eram feitos para o público masculino, 

com exceção do melodrama familiar, mostrando melhor que qualquer outro gênero o 

caráter opressor dos códigos e convenções sociais e morais. 
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A análise de alguns filmes selecionados para esta pesquisa foi realizada por meio 

de uma releitura da narrativa clássica cinematográfica hollywoodiana, com o objetivo de 

verificar a forma pela qual o filme clássico produz significados em relação às 

personagens femininas, cristalizando estereótipos, que funcionam como uma forma de 

opressão, sem considerar a mulher como um ser social e sexual. 
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CAPÍTULO 1 

A CONSTRUÇÃO DO CINEMA DE PEDRO ALMODÓVAR NO CENÁRIO 
CULTURAL PÓS-FRANCO: UM NOVO OLHAR AO PASSADO DA ESPANHA 

 

O cinema de Pedro Almodóvar Caballero (1949) foi influenciado pelas 

revoluções sociais, políticas e culturais de seu país e as suas reminiscências do passado, 

que remetem ao período da ditadura, na medida em que o diretor interpreta fatos, 

lugares e situações. A ditadura ocorreu durante o período do governo de Francisco 

Franco Bahamonde (1892-1975), que atuou como chefe do Estado no período de 1936 a 

1975, resistindo à Segunda Guerra Mundial e criando um estado católico e autoritário e 

que recebeu o nome de franquismo. 

Nota-se que Almodóvar ao retomar os temas do passado franquista o fazia 

primeiramente como uma forma de negação, recusando-se a mencionar o nome do 

ditador em seus filmes. Posteriormente, ao refletir, ele percebe que ao se confrontar com 

o inimigo estaria diante de uma possível forma de derrotá-lo por meio de sua 

transgressão, ainda que fosse na ficção. Da mesma maneira, simbolicamente, trata-se de 

uma vingança contra Francisco Franco, visto como um fantasma que o assombrava e 

verifica-se que as memórias deste passado foram retratadas por meio das narrativas e 

das personagens, bem como preenchidas pelo seu imaginário espanhol, sendo que as 

grandes modificações histórico-sociais presentes em cada tema assumem o aspecto de 

um retrato da história recente da Espanha, refletindo-se no imaginário abrangente do 

espectro de Franco. 

Além de resgatar a memória cultural de seu país, ao revisitar um período 

histórico vilipendiado pela ditadura franquista, o cineasta apresenta em seu cinema 

novos olhares em relação à Espanha por meio de cores brilhantes nos cenários e nos 

figurinos, demonstrando-se, assim, a originalidade de sua obra. Outro aspecto 

importante na sua estética cinematográfica é o modo intuitivo de fazer seus filmes, 

reinventando os gêneros existentes como o melodrama hollywoodiano. Ao lado disso, 

verifica-se também que ele defende a ideia de um cinema híbrido, ao buscar a sua 

própria autonomia estética desenvolvendo sua forma criativa de produção, que inclui o 

uso da metalinguagem e da autocitação, sem perder a originalidade dos seus filmes. 
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O seu trabalho com a câmera é realizado por meio da aproximação entre os seus 

filmes e o cinema de outros diretores, mesclando o seu envolvimento pessoal e afetivo 

junto à própria obra e remonta a uma palavra grega, poiésis, utilizada por Platão, que 

sugere a criação de algo novo em que nada havia antes. Ademais, em cada produção 

sua, o espectador pode assistir a um filme cuja estética conta com personagens que 

vivem a poesia em forma de coreografia das paixões humanas. A própria obra fílmica 

traduz a sua percepção da vida e a sua forma de se relacionar com o mundo, num 

exercício de imaginação por meio do cinema, o qual consiste na mistura entre o 

passado, o presente, o subjetivo e o objetivo, o imaginário e a realidade. 

Este capítulo teve como objetivo apresentar como transcorreu o 

desenvolvimento criativo de Almodóvar em relação à sua estética cinematográfica com 

as influências dos movimentos da contracultura da Movida Madrileña e da Pop Art nas 

suas primeiras obras, cujo discurso inicial estava inserido nos padrões da Movida, com o 

seu caráter provocador, que estão presentes nos seguintes filmes: Pepi, Luci, Bom e 

outras garotas de montão (1980), Labirinto de Paixões (1982), O que fiz para merecer 

isto?! (1984) e Carne trêmula (1995). 

O período da Transição e a conjuntura política da abertura democrática 

impulsionou o diretor imbuído de sua liberdade criativa e anárquica de celebrar a 

sexualidade e a transgressão como um modo de vida de suas personagens em suas 

narrativas. 

 

1.1 O processo de mudança e o cinema de Transição na Espanha: a fotografia 

como metáfora 

 

O período de Transição na Espanha incluía diferentes personagens da cultura, da 

política e da sociedade. A atriz e cantora Alaska transformada em musa da Movida, 

vestida com rendas pretas, transparências, correntes, o cabelo crespo e maquiada, numa 

foto ao lado de um casal de idosos que poderiam representar o modelo imposto pelo 

franquismo. Ele, com impecável traje preto, gravata e lenço na lapela, acompanhava a 

sua mulher: uma senhora com um vestido recatado, colar de pérolas e salto baixo. 
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F. 1 - A cantora Alaska em Madri em 1981 

Fonte: livro Cinematógrafo: um olhar sobre a História, p. 425 
 

A imagem capturada em 1981 foi utilizada pelo historiador Mario Díaz Barrado 

para explicar a Espanha da Transição, com o objetivo de elucidar o processo de mutação 

da sociedade espanhola e a convivência de duas maneiras de ser e pensar que estão 

obrigadas a entender-se em favor de um processo aberto, mas muito instável como 

explica Nóvoa: “(...) não há uma imagem que melhor explique a sociedade de finais dos 

anos 1970 e início dos anos 1980 que a aludida, na qual se retrata a convivência de duas 

maneiras de entender a vida: o passado e o futuro unidos pela mudança e o olhar para 

diante” (Nóvoa, 2009, p. 425 – 426). 

O cinema provavelmente é o veículo de comunicação que se transforma no 

melhor reflexo de uma sociedade em transformação que começa a olhar o passado, 

mesmo que seja de soslaio, e a criticar o sistema imposto mesmo que seja através de 

alusões visuais e cenários carregados de simbolismos. O espaço cinematográfico era 

também um meio adequado para expor as ideias próprias da mudança, que estavam 

surgindo com as propostas e novas tendências de diretores como: Luis García Berlanga 

e o filme Bienvenido, Mr. Marsahll (1953), Juan Antonio Bardem e Luís Buñuel com o 

filme Viridiana (1961), cuja obra foi considerada um insulto ao Cristianismo. 
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F. 2 - A atriz Silvia Pinal como Viridiana (Luis Buñuel, 1961) 

Fonte: revista Bravo, 2008, p. 50 
 

O objetivo desses cineastas era de eliminar todos os tipos de filmes de caráter 

histórico-político anteriores, visando também se esquivar da censura durante o 

franquismo para adaptar a linguagem cinematográfica para fins políticos oferecendo 

uma visão realista e aguda da Espanha no pós-guerra como Nóvoa explica: “(...) em sua 

busca crítica da realidade circundante; pois deliberadamente para envolver-se sua 

denúncia sócio cultural” (Nóvoa, 2009, p. 347). 

O autor acrescenta que, a repressão política do período e a censura vislumbra-se 

no complexo mundo visual do cineasta Carlos Saura, que leva o espectador a diferentes 

níveis de leitura e numa sólida estrutura narrativa, uma mais naturalista, através do 

estudo da psicologia dos personagens e outra metafórica, através de contínuas alusões à 

situação política e social da Espanha do momento, como o de recorrer ao Sol e ao calor, 

que surgem como personagens encarnando a figura do franquismo e a pressão política 

respectivamente.  

Essa estrutura mostra, de maneira oculta, a mensagem pretendida por Carlos 

Saura, conforme citado por Nóvoa: 

Eu, em meu cinema, uso determinados componentes políticos um 
pouco como reflexão do que eu vejo em minha vida todos os dias. Um 
elemento básico, fundamental, um pano de fundo sempre presente, 
entre outras coisas porque é minha vida, porque estou na Espanha de 
1974. Então, formulado assim, é impossível não fazer um cinema 
político, como o é não fazer um cinema humano, ou é impossível não 
fazer um cinema de sentimentos, ou é impossível fazer um cinema 
sem imagens. Em meu cinema, o político está como fundo, gravitando 
em segundo plano sobre os personagens. O que sucede, e pode ser que 
seja muito otimista ou muito ingênuo, é que se eu faço cinema, se eu 
reflito uma série de problemas, é porque me interessa profundamente, 
e penso que por essa razão, se me interessa, tem que interessar a 
outras pessoas (apud Nóvoa, 2009, p. 427 – 428). 
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Segundo Carlos, 

Quando se pensa num sentido político de cinema, sobretudo de filmes 
de resistência a regimes autoritários é indispensável se lembrar de 
parte da obra de Carlos Saura, sendo que a fase mais rica foi quando 
ele revelou aos olhos do mundo na forma de metáforas e alegorias, a 
supressão da liberdade imposta pela ditadura de Francisco Franco. 
Nesta época surgiam as reformulações estéticas no cinema que 
simultaneamente percorria os países tais como na França (Nouvelle 
Vague), na Inglaterra (Free Cinema), no Brasil (Cinema Novo), no 
Japão (Nuberu Bagu, adaptação para a língua japonesa da Nouvelle 
Vague) e no leste europeu sob o controle fechado do regime soviético 
(Carlos, 2011, p. 15). 

 

O historiador francês Marc Ferro (2009) salienta que o cinema pode ser 

analisado como um instrumento de pesquisa para a reconstrução do passado, 

objetivando trabalhar a história no cinema com a intenção de construir discursos 

históricos que levem em conta algo fundamental, conforme citado por Nóvoa: 

(...) não só reflete a realidade, mas revela a realidade, inclusive de 
maneira indireta e além da vontade de seus criadores. Assim, um 
filme, particularmente de ficção, é importante tanto pelo que diz como 
pelo que oculta e tem um valor de documento histórico. No entanto, 
habitualmente, o cinema foi ignorado desde a perspectiva da ciência 
política, da mesma forma que outros canais que, de maneira indireta, 
se transformaram em formas de expressão. É o que Denis-Constant 
Martin (2002) denomina OPNI (objeto político não identificado) 
(apud Nóvoa, 2009, p. 409). 

 

O cinema da Transição de Almodóvar não apresenta nenhuma conotação 

política, ele apenas demonstra como as influências dos traumas que seu país enfrentou e 

resistiu ao medo da repressão e da censura, os filmes buscam fazer um aceno de paz ao 

seu próprio país por meio de seu cinema e ao participar intensamente do movimento da 

La Movida Madrileña, durante este período, cuja proposta era mostrar as diferenças 

entre a velha sociedade franquista e a era democrática. 
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1.2 La Movida Madrileña: um grito de liberdade e a influência da Pop Art nas 

primeiras obras fílmicas 

 

 
F. 3 - Pedro Almodóvar, Alaska e Fabio MacNamara 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 18.04.2017 
 

O movimento da Movida Madrileña foi embalado pela liberação cultural e 

sexual e expressa a liberdade em Madri, durante o período de 1975 a 1989, e foi 

fundamental no campo artístico para estabelecer novos alicerces ao país aberto à 

democracia e se desenvolveu em algumas cidades tais como Barcelona, Madri e Vigo. 

Os seguidores não chegaram a levantar nenhuma bandeira política, pois não tinham 

outras pretensões a não ser aproveitar a vida e romper com o tradicional, em oposição 

ao regime fechado que vigorou na Espanha por tanto tempo. 

Segundo Hidalgo: 

Os atores são seus amigos do mundo underground de "La movida 
madrileña" e o circuito de apresentação são os bares, boates, clubs e 
teatros de Madri e Barcelona. (...) Uma colaboração que foi influência 
fundamental na obra de Almodóvar foi o contato nos anos 70 com 
Ivan Zulueta, cineasta que representava a própria vanguarda dentro do 
cine underground madrileno, e que já tinha um extenso currículo 
dentro da experimentação imagética com seus curtas (...), no qual 
Almodóvar colaborou, inclusive fazendo figuração em uma cena 
eliminada na montagem, e colocando voz numa das personagens 
femininas (Hidalgo, 2007, p. 37). 
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Iván Zulueta (1943-2009) conforme citado pelo autor é conhecido 

principalmente por seu trabalho com Almodóvar na feitura de alguns cartazes como nos 

filmes: Labirinto de Paixões, O que fiz para merecer isto?! e Maus hábitos. O artista 

inseriu na sua estética os elementos do kitsch, as cores saturadas e o mundo dos 

quadrinhos, cuja origem é da Pop Art, da qual Almodóvar também se apropriou para o 

seu cinema. 

Importante frisar ainda que, a estabilização política do pós-guerra nos Estados 

Unidos recaiu sobre os costumes da época como o gosto do kitsch, e era de bom tom 

colecionar objetos irrisórios implantados pela Pop Art. O termo foi criado pelo crítico 

britânico Lawrence Alloway em 1958, na Inglaterra, destacando: “(...) comer salsichas e 

beber Coca-Cola. A trivialidade tornou-se um assunto de interesse geral e abordado por 

todas as classes sociais impulsionando a estética underground como a maior 

transformação cultural” (Osterwold, 2013, p. 07). 

Segundo Osterwold, o objeto de consumo transforma-se em arte e alguns críticos 

rejeitaram as técnicas da arte comercial considerando-as anti-arte. A estética da Pop Art 

mergulhou na trivialidade, na cultura de massa, no mundo das celebridades e na 

sociedade de consumo para levar a arte e a propaganda, a sedução pelo produto como as 

latas de sopa Campbell e o vestido feito de papel, ambas obras do artista Andy Warhol, 

considerado o representante célebre desse movimento e um dos nomes mais conhecidos 

dos anos 60 nos Estados Unidos. 

 

 
F. 4 - A lata de sopa Campbell - 1962 - Museu de Zurique e o vestido de papel fabricado e vendido 

pela Campbell´s Soup Company inspirado na série criada por Andy Warhol 
Fonte: revista Vestidos Eternos, p. 216 

 

Warhol adotou a serigrafia como recurso tecnológico adequado à realização de 

suas obras, que auxiliaram o artista na manifestação de sua crítica à sociedade norte-

americana e também transformou o objeto do cotidiano e a sua repetição explicitando o 
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excesso do consumo desenfreado. Em relação às suas obras sobre mulheres famosas e à 

maneira de Marilyn Monroe com as bocas realçadas, o artista mantinha um caderno com 

modelos de lábios nas mais diversas configurações. 

 

 
F. 5 - Marilyn Monroe – Andy Warhol – 1964 - Museu de Arte Moderna de N. Iorque 

Fonte: capa do livro Pop Art, 2013 
 

A repetição de Warhol nas imagens femininas em série aponta para uma crítica à 

massificação e uma banalização de sua feição quando posta em série, tanto das figuras 

das estrelas como das donas de casa retratadas nos templos de consumo do 

supermercado, causando o esvaziamento das imagens. A América nos anos 50 propõe 

questões do corpo feminino misturado à erotização do consumo e da mercadoria e 

Marilyn Monroe, uma representante do star system hollywoodiano, na última entrevista 

de sua vida disse: “Este é o problema, um símbolo sexual torna-se uma coisa e eu odeio 

ser uma coisa. Mas se eu for me tornar um símbolo de alguma coisa, eu prefiro que seja 

de sexo” (Kaplan, 1995, p. 91). 

As garotas do calendário ou pin-ups originadas nas artes gráficas se confundem 

com a mulher comum. Elas surgem nas atividades cotidianas realizando trabalhos 

domésticos, maquiadas e de salto alto, que cuidam da casa, do homem, do lar e das 

crianças. As suas figuras foram feitas para o consumo do olhar masculino e no cinema 

algumas atrizes também assumem o estereótipo. Durante os anos de 1950, a cultura pin-

up em grande medida é responsável por agregar um caráter erótico e de glamour à 

lingerie, ora desvendada sob a roupa, ora a última peça a cobrir o corpo. E quando usam 

o avental junto ao vestido demonstram um símbolo de um serviçal sexy numa mistura 

com a figura da dona de casa perfeita para casar. A divulgação das imagens em jornais, 

revistas e calendários são importantes porque elas são responsáveis pela primeira 

aproximação entre a imagem pública da mulher e da vida doméstica na publicidade. 
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As aproximações estabelecidas entre Marilyn Monroe e as pin-ups ocorreram 

porque a revista Playboy e outras revistam apresentavam mulheres nuas ou seminuas e 

ganharam uma ampla circulação nos Estados Unidos. Em 1953, a revista Playboy 

publicou seu primeiro exemplar com fotos da atriz Marilyn Monroe totalmente nua e 

que já fazia o sucesso de uma estrela. O pós-guerra verá o apogeu da atriz, que foi 

vítima de sua própria glória e beleza depois de tornar-se um fenômeno mundial. 

Sobre o registro fotográfico à maneira das pin-ups o fundador da Playboy, Hugh 

Hefner, comenta em 1953: 

O conceito por trás das playmates que crei para a Playboy eram as 
pin-ups. Inventei o pôster central, um folder de três páginas no centro 
da revista, que as pessoas abririam e seria algo sexy. (...) a mensagem 
era que aquelas lindas garotas gostavam de sexo também (Nazareth, 
2007, p. 76). 

 

Conclui-se que, tanto no cinema como na publicidade, o feminino é explorado 

com a sua sensualidade e o seu corpo como o eterno objeto de desejo, bem como nos 

primórdios da Pop Art, que se apropriava das imagens multiplicadas em massa pela 

publicidade e pela mídia como na obra O que torna os interiores das casas de hoje tão 

diferentes, tão sedutores? (Richard Hamilton, 1956). A primeira obra a ser intitulada 

como pop é a colagem do artista, que foi exibida na exposição This is tomorrow do 

Independent Group montada em 1956 na Whitechapel Art Gallery, em Londres. A 

exposição trouxe um pôster composto de colagens de revistas com a figura do 

halterofilista e da pin-up, que pode resumir o que é Pop Art. 

A mensagem contida na colagem de Hamilton é interpretada como sendo uma 

realidade na qual tudo está ligado ao mundo das aparências, do consumo, do visual em 

que os objetos do cotidiano são dispostos de uma forma dinâmica, porque os artistas e 

suas invenções apresentavam as mudanças em relação ao paradigma da arte, ao mesmo 

tempo em que revelavam um novo olhar sobre os objetos inscritos no cotidiano. 
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F. 6 - O que torna os interiores das nossas casas de hoje tão diferentes, tão sedutores? 

Richard Hamilton – 1956 – Museu Kunsthalle Tubingen, Alemanha 
Fonte: livro Pop Art, p. 65 

 

O status da arte se modifica e seu sinônimo como o belo, o único, o original 

serão ambivalentes numa cultura em que nada é estável e permanente; nesse sentido: 

A ordem da arte não é única e imutável, os seus sistemas podem ser 
irreversíveis e indeterminados. E não só a ordem da arte (...), mas 
também a ordem global da cultura. O universo cultural apresenta-se 
no fragmentário e originado por estruturas contraditórias, que 
convivem perfeitamente ao mesmo tempo (Calabrese, 1987, 168). 

 

Segundo Calabrese, a ordem da arte não é única e permanente e possibilita que o 

universo da Pop Art por meio dos spots publicitários, do mundo dos HQs e seus autores 

exerçam um efeito profundo tanto na história da arte bem como no cinema. A estética 

cinematográfica almodovariana explora a estética pop juntamente com a estética da 

Movida. 

Nesse sentido, Almodóvar buscou a inspiração para a linguagem visual de sua 

filmografia nos elementos da indústria cultural e também nos spots publicitários, que 

surgem no filme Pepi, Luci, Bom e Outras Garotas de Montão (1980), quando se 

referem às calcinhas femininas íntimas criadas pela personagem Pepi (Carmen Maura) 

para dar mais conforto às mulheres. 
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F. 7 - Cartaz do filme Pepi, Luci, Bom e Outras Garotas de Montão (1980) 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 13.01.2017 
 

Segundo Hidalgo: 

Deve-se lembrar que, desde 1978 Almodóvar estava rodando, nos 
finais de semana, durante a noite e em qualquer tempo livre, seu filme 
de estreia no circuito comercial Pepi, Luci, Bom y otras chicas del 
montón, que a princípio ia chamar-se Erecciones Generales, e só foi 
terminado em 1980 com a entrada da produtora Fígaro Films no 
projeto, que possibilitou a passagem da película de 16 para 35 
milímetros. Vale destacar uma crítica de 1979 que comenta, com 
riqueza de detalhes, a obra de Almodóvar (Hidalgo, 2007, p. 37). 

 

As personagens femininas deste filme são tratadas como alegorias, na qual três 

mulheres de diferentes idades e que moram em Madri passam por situações diferentes 

em torno da própria sexualidade, segundo Nóvoa: 

(...) o filme também sinaliza a intenção de Almodóvar de confrontar 
os poderes caducos da sociedade espanhola com o seu estilo e ao 
tratamento subversivo em relação à postura de suas personagens (...) e 
já demonstrava a segurança em um porvir estável, que tinha pouco a 
ver com a ditadura, a qual começava a ver-se como algo distante e 
caduco (Nóvoa, 2009, p. 417). 

 

Segundo o autor, as personagens femininas apresentadas no filme Pepi, Luci, 

Bom e Outras Garotas de Montão (1980) refletem nos seus comportamentos 

inesperados a vontade de chocar e ferir susceptibilidades, com a intensão da abolição 

dos tabus. A emancipação da mulher e a sua sexualidade vista com naturalidade 

repercutem em toda a sua cinematografia, sendo que as mulheres e suas narrativas são 

livres de qualquer moralismo e carregam o conteúdo cultural represado por meio de 

suas performances em cena. 
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O seu corpo vai se rebelar contra as coerções sociais impostas à sexualidade nos 

tempos de Franco via temáticas do feminino, do travestismo, do voyeurismo e do 

exibicionismo, que evidenciaram a maneira irônica do diretor para questionar os valores 

vigentes deste período na Espanha. Nos primeiros longas-metragens torna-se visível 

como o emblema do movimento da Movida tentava romper com um passado de censura, 

da repressão e da intolerância e a sexualidade de suas personagens, que são 

características do vir a “ser” impulsionados pelos desejos e contra os conceitos 

normativos e tradicionais da sexualidade. 

O diretor desarticula as categorias de feminino e de masculino destituindo-os de 

lugar, cabendo as suas narrativas como portadoras de um novo caminho para as 

diversidades sexuais. Aliado ao “espírito pop” da subversão em conjunto com a Movida 

os movimentos da contracultura auxiliaram-no numa leitura da cultura e da tradição de 

seu país reforçando as mutações, que formam um ideário a respeito dos produtos de 

consumo e as suas características, que aderem aos temas do efêmero, da trivialidade e 

do cotidiano. 

 

 
F. 8 - Almodóvar e Carmen Maura 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 06.08.2016 
 

Almodóvar conservou este aspecto transgressivo como uma força emblemática 

em suas primeiras obras e os personagens considerados marginalizados pela sociedade 

como as prostitutas, os homossexuais, os drogados, ou seja, aqueles que pertencem à 

margem da sociedade e aludem o tipo trazido da Pop Art como: “os novos vulgares 

evocando os mastigadores de chicle e delinquentes que o pop trazia como uma nova 

manifestação da cultura da cena americana ou do realismo social” (Osterwold, 2013, p. 

219-220). 
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O filme Labirinto de Paixões (1982) rodado durante os anos de ouro da Movida 

mostra os jovens, o consumo de drogas e a busca do prazer imediato, que refletia as 

características e os excessos da contracultura, bem como nos personagens criados por 

Almodóvar, que interferiram de forma indireta na trama e sem o interesse a qualquer 

julgamento do diretor em relação aos seus personagens e seus comportamentos. A 

participação especial de Almodóvar como o diretor de fotonovelas no filme vai se reunir 

com aqueles que participaram do movimento da Movida e que são inseridos como 

atores não profissionais, porque os artistas depois das filmagens não tinham certeza se 

receberiam algum salário. 

A estratégia do diretor da combinação da atuação de atores profissionais e não 

profissionais denota o seu jeito inicial de fazer cinema por meio de suas 

experimentações artísticas e aliado ao fato de que tinha poucos recursos financeiros para 

a produção dos filmes. De qualquer forma, ele conseguiu transportar para as telas os 

temas polêmicos da sexualidade, num ritmo arrojado e sem faltar às excentricidades, às 

estranhezas e quase ao inverossímil. 

 

 
F. 9 - Almodóvar e os atores de Labirinto de Paixões (1982) 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 06.07.2016 
 

O diretor, na sua busca por novas formas de experimentação no ambiente 

underground nas suas primeiras experiências cinematográficas, envolve as tessituras do 

desejo que acabam formando múltiplas formas de representação, sendo que nenhuma 

delas é privilegiada como no filme. Durante o período de 1970 a 1980, os filmes 

apresentam os desejos que se acomodam nos personagens como em Labirinto de 

Paixões (1982), que Almodóvar define como: “uma espécie de ‘celebração do 

desgoverno’, que reinava na Espanha no início dos anos 80” (apud Cañizal, 1996, p. 

67). 
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Em relação aos figurinos em Labirinto de Paixões (1982) ocorre a revalorização 

do estilo do kitsch, conforme a vestimenta com peles de Fanny MacNamara (Fabio 

MacNamara) e a moda punk com as suas roupas totêmicas, que são símbolos próprios 

dos ideais de cada personagem e do seu engajamento político (mesmo inconsciente), 

que explora o poder provocador como uma forma de contestação. 

 

 
F. 10 - A moda punk em Labirinto de Paixões 

Fonte: google.com – acesso em 19.03.2017 
 

A partir do tom irônico e as suas ações, as personagens sinalizam ao espectador 

a mobilidade desenfreada que vai além das fronteiras do “normal” juntando-se com as 

narrativas e os cruzamentos de linguagens, as ambiguidades sexuais nunca foram 

buscadas de maneira tão sistemática conforme ressalta Cañizal: 

(...) o amálgama polifônico de Almodóvar não só preserva as 
ambiguidades e contradições que constituem a riqueza intertextual de 
seu cinema. Ele vai além. Sua riqueza maior está exatamente no 
diálogo que ele estabelece com o mundo (Cañizal, 1996, p. 62). 

 

O cineasta espanhol mostra a sua face múltipla, de camaleão, quando se traveste 

de mulher e canta em bares, escreve para jornais e revistas, relaciona-se com o grupo 

teatral Los Goliardos e organiza happenings em galerias de arte, cujas atividades 

simbolizavam a sua fase experimental, que combina com o movimento cultural plural, 

mutante e diversificada da Movida Madrileña. 

 

 



19 

Segundo Almodóvar: 

Durante a década de 80, os loucos, entusiasmados, criativos, e às 
vezes imprudentes, moldaram o estado de espírito, que tomou conta de 
uma parte da juventude espanhola e tinha a sua sede em Madrid. La 
Movida, um movimento espontâneo, que dizimou não só o 
puritanismo da ditadura, mas também o puritanismo estético dos 
jovens que lutaram contra ela (Almodóvar, 2012, p. 25). 

 

Os movimentos da contracultura auxiliaram-no na leitura da tradição de seu país 

e nas mutações no universo cultural e cinematográfico, que resultou na construção de 

uma estética cinematográfica que aborda os produtos de consumo, da publicidade, do 

efêmero e do cotidiano como no filme O que fiz para merecer isto!? (1984), que oferece 

uma visibilidade aos produtos utilizados pela protagonista, que mantém a construção na 

forma da obra pop. A apropriação da forma pop é a soma dos efeitos visuais dos seus 

filmes, a mistura com os meios de comunicação de massa, o diálogo com os comerciais 

de TV, o videoclipe e o próprio cinema.  

Os spots publicitários apresentados em seus primeiros longas-metragens e na 

forma de comercial repetem a mesma receita de Warhol ao indagar através da Pop Art a 

respeito da emergência consumista, que o artista desafia por meio do sistema montado 

para atrair o público e o espectador. 

Segundo Calabrese: 

(...) um spot publicitário assemelha-se hoje com frequência a um 
vídeoclip (...) nada mais é do que uma soma de efeitos visuais 
provenientes da música, da televisão, da publicidade e da arquitetura: 
um teatro de superfície, um teatro das conjunções intertextuais 
(Calabrese, 1987, p. 71). 

 

O que Almodóvar sugere por meio da publicidade inserida nos primeiros filmes 

é que este tipo de consumo robotizado leva o espectador a dimensionar os modos de 

consumo na sociedade e exemplifica nas cenas, quando recorre ao ato do consumo de 

Glória (Carmen Maura) e os seus detergentes, que vai além da robotização. O filme 

revela uma dona de casa infeliz, que tem que sobreviver a uma abstinência de remédios 

para dormir enquanto lida com os problemas de sua família e um marido machista. A 

personagem inconformada com a vida doméstica e o seu trabalho como faxineira e é 

viciada em produtos de limpeza. O melodrama retrata a mulher da Espanha representada 
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na figura de Glória, no período pós-franco, que ainda vive o desconforto de não poder 

dar conta da opressão feminina no lar e na sociedade. 

 

 
F. 11 - Glória (Carmen Maura) no filme O que fiz para merecer isto?! 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 13.01.2017 
 

A incorporação neste filme da figura do lagarto, que surge no cartaz de Ivan 

Zulueta e a sua transformação em animal doméstico aponta para algo no mínimo 

estranho. O animal chamado de “dinheiro”, correspondendo ao papel verde e brilhante 

de uma nota de dólar e evoca a obra Two Dollar Bill (1962) de Andy Warhol.  

A obra de Warhol e a tematização da nota de dólar como por exemplo, atrai para 

si uma a aura do dinheiro e da própria América como um ícone deposto na nota e que 

engloba a nação como uma metáfora nacional e social que unifica os indivíduos e a 

comunidade (Osterwold, 2013, p. 34). 

 

 
F. 12 - Cartaz do filme O que fiz para merecer isto?! 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 13.01.2017 
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Os encaminhamentos dos temas publicitários inseridos nesta narrativa 

evidenciam a formação de uma linguagem considerando que o diretor estava movido 

por uma constante força de mudanças inclusive no plano cinematográfico. A afirmação 

de sua estética dependia de novas formas de representação como as suas colagens, 

técnica na qual vários elementos de distintas origens são reunidos sugerindo um todo 

homogêneo, que contribuiu para diversificar a sua estética cinematográfica, na 

perspectiva apresentada com os elementos da arte pop. 

A analogia da obra citada de Warhol com o lagarto chamado ‘dinheiro’ no filme 

O que fiz para merecer isto?! decorre de uma percepção da semelhança entre os dois 

objetos em planos da realidade, mesmo distintos entre si, de forma que é possível 

admitir uma releitura e que se aplica como uma experiência perceptiva dos objetos em 

que o espectador é suscetível de ter como uma metáfora. 

A prosperidade em termos financeiros, que os personagens tanto buscam no 

filme têm efeito na metáfora da pele do animal verde e brilhante, que corresponde ao 

dinheiro e enfatiza também a dimensão crítica e subversiva da Pop Art, que interpreta os 

objetos como signos das coisas e pessoas da sociedade de consumo americana, 

conforme explica Vanoye (2008, p. 302). 

 

 
F. 13 - Serigrafia Two Dollar Bill – Andy Warhol – 1962 - Colonia – Museum Ludwig 

Fonte: livro Pop Art, p. 37 e a colagem do lagarto do filme 
 

A obra almodovariana e a incorporação de um elemento discursivo a outro 

ocorre quando o diretor/roteirista constrói seus filmes e utiliza-se de textos, imagens e 

obras de arte como uma forma de reverência, de complemento entre texto e imagem. Os 

processos e mecanismos de suas criações afirma um diálogo com a estética do cinema 
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contemporâneo e diz respeito não só à imagem, a mistura de meios audiovisuais 

(imagem e som), com outros discursos literários, poéticos e plásticos, como um meio 

sem fronteiras, quando o diretor lança mão de recursos existentes gerando uma 

pluralidade nas suas obras. 

A intertextualidade nos filmes também contribui implícita ou explicitamente 

para a produção de significados e de valores atribuíveis nas películas. Nesse contexto, o 

filme Carne trêmula (1997), a narrativa é atravessada por múltiplas referências de 

imagens e de fragmentos de outros textos, que em geral formam um compromisso com 

o próprio filme. O diretor assume a empreitada de ter que lidar com o filme de gênero 

policial, ao abrigar a obra literária de Ruth Rendell Live Flesh (1986) e auxiliado no 

roteiro pelo jovem romancista espanhol Ray Lorriga na adaptação da obra literária. 

A sua primeira experiência de escrever um roteiro ao adaptar o texto de um 

romance policial, que sofreu incontáveis mudanças acabou completamente integrada à 

obra do diretor, perdendo a sua identidade original. A sua inspiração no livro segundo 

Almodóvar e citado por Strauss: “(...) o livro me deu essa luz que, em meus outros 

filmes, vem da minha própria vida, das muitas recordações, de qualquer coisa que ouvi 

ou vi no cinema” (apud Strauss, 2008, p. 196). 

O filme é um thriller ao cruzar a vida de dois policiais em um instante que 

mudaria suas existências. A história é ambientada em Madri e Almodóvar explora 

sentimentos, medos, paixões, traições na vida das personagens e evoca o passado e a 

falta de liberdade de expressão dos espanhóis nos tempos de Franco. 

 

1.3 As reminiscências da ditadura de Francisco Franco em Carne Trêmula 

 

A abertura do filme se passa durante a década de 1970 com uma prostituta 

(Penélope Cruz), que começa a sentir as contrações do parto e dá à luz no ônibus 

enquanto se dirigia ao hospital. No muro, ao lado da rua por onde passa o ônibus 

carregando a prostituta e o seu filho que acabou de nascer, lê-se a palavra “liberdade”, 

que é clara e representa o que o povo tanto queria, mas foi impedida pela ditadura. 

Naquela época o ditador havia declarado o estado de exceção em todo o país proibindo 

a liberdade e legalizando a detenção de qualquer cidadão espanhol, sem qualquer 

explicação. 
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F. 14 - Liberto Rabal (Victor Plaza) e Francesca Néri (Elena) em Carne trêmula (1997) 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 10.09.2016 
 

O tema da liberdade de expressão era proibido no regime de Franco e 

impulsionou a saída do país de vários artistas e intelectuais que tiveram que se exilar no 

exterior, com a ressalva do poeta e dramaturgo espanhol Federico Garcia Lorca (1898-

1936), que foi fuzilado por um pelotão falangista de Franco. O artista utilizava o 

universo dramático de seu teatro com uma forte ligação com a poesia e as suas conexões 

com a realidade em seus trabalhos. 

 
F. 15 - O poeta Federico García Lorca 

que foi assassinado pelos falangistas de Franco 
Fonte: google.com – acesso em 10.11.2016 

 

A voz de Fraga Tribane, que era o ministro da Informação e do Turismo e em 

nome do governo declara o estado de emergência em janeiro de 1970 na Espanha, que é 

ouvida no filme e contextualiza o espaço/tempo da narrativa ao incluir a peça 

radiofônica conforme salienta Sanchez: “O som do rádio que o filme incorpora e coloca 

o espaço-tempo da história é presidido por esta modalidade de intertextualidade” 

(Sanchez, 2011, p. 124). 
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Nesse sentido, no filme Carne trêmula (1997) ocorre a subdivisão do filme em 

dois segmentos, que denominamos de ‘ficção’ e ‘não ficção’ e apontam para a intenção 

metalinguística de Almodóvar de refletir sobre os problemas relacionados com a 

narrativa inserindo fatos reais como a peça radiofônica do ministro e com a mistura de 

elementos fictícios no filme como a cena de Isabel (Penélope Cruz) no hospital 

recebendo as homenagens, conforme explica Sotinel: “A sobreposição das vozes e 

imagens neste episódio se revela a priori como um valor de verdade no plano 

cinematográfico” (Sotinel, 2007, p. 64). 

O nascimento de Victor (Liberto Rabal) percorre o caminho das possibilidades 

de um modo de expressão como o Diretor-geral da Empresa Municipal de Transportes 

que, com um ramalhete de flores, visita a mãe e seu bebê no hospital, onde vão dar-lhe a 

primeira cesta e nomear o filho adotado da cidade simbolizado por um voucher, que vai 

permitir que seu filho possa viajar gratuitamente de ônibus, em Madri. A cena foi 

produzida em preto e branco. 

 

 
F. 16 - Cena do nascimento de Victor – Carne trêmula (1997) 

Fonte: google.com.br – acesso em 13.01.2017 
 

Nos anos de 1990, as cenas acentuam a explosão de cores na cidade de Madri, 

que transforma a cidade alegre com suas ruas cheias de gente, carros passando e mostra 

a capital espanhola em dois momentos sociopolíticos diferentes e em tempos distintos, 

conforme explica o diretor: 

É por isso que há dois nascimentos no filme: “o primeiro em uma 
cidade sitiada pelo medo, e o segundo em uma cidade cheia de 
pessoas e felicidade, que esqueceu o medo. Esse final otimista em 
uma história que tem um ar de tragédia óbvia é como uma lufada de ar 
fresco” (Almodóvar, 2012, pág. 238). 
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O fato de evocar Franco e as suas memórias no filme foram necessárias na 

medida em que, o diretor narra acontecimentos e precisava dizer, fazer e ouvir e tudo 

está contaminado pela sua própria vida. Ele tentou esquecer o passado e que nunca tinha 

mencionado nominalmente o ditador, mas ele se encontrava em toda a parte como uma 

sombra que percorreu junto às suas narrativas e impregnado em suas memórias, o 

diretor reconsiderando-se ao dizer: 

Eu nunca tinha evocado a Espanha de Franco antes. Eu escrevi o 
prólogo para a narrativa e os motivos dramáticos, mas realmente, 
houve também ‘algo’ que eu precisava dizer. Vinte anos atrás, eu fiz a 
minha vingança sobre Franco ao não reconhecer sua existência como 
se ele nunca tivesse existido. Hoje eu acho que eu não posso esquecer 
esse período, que ainda é relativamente recente. É por isso que há dois 
nascimentos no filme: o primeiro em uma cidade sitiada pelo medo, e 
o segundo em uma cidade cheia de pessoas e felicidade, que esqueceu 
o medo. Esse final otimista em uma história que tem um ar de tragédia 
óbvia é como uma lufada de ar fresco (Almodóvar, 2012, pág. 238). 

 

A intenção do diretor, ao caracterizar os tipos urbanos no filme, é de dar 

visibilidade aos personagens levando em conta as mudanças sociais e políticas da época, 

que se refletem na população e a dificuldade de viver sob os resquícios da ditadura e 

seus abusos, que são simbolizados pelos dois policiais no filme. Eles acabam se 

tornando quase anedóticos com a consequente contaminação de uma cidade como 

Madri em que eles representam apenas “as sentinelas de ovelhas doentes”, conforme a 

fala do policial Sancho (Pepe Sancho). 

 

 
F. 17 - Os policiais em Carne trêmula David (Javier Bardem) e Sancho (Pepe Sancho) 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 12.02.2017 
 

As personagens masculinas apresentam uma capacidade de ação que está acima 

de tudo relacionada às personagens femininas. Em Carne trêmula, as mulheres estão 

sem forças, porque elas estão sozinhas demais para formar uma comunidade; Clara 
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(Angela Molina) considerando o seu casamento fracassado, que a esvaziou por dentro é 

vítima do autoritarismo do marido alcóolatra e que é um dos policiais. 

A personagem feminina de Almodóvar assemelha-se ao papel feminino no 

melodrama, do ponto de vista formal, quando as suas paixões sugerem um conflito 

interior como o sentimento de culpa, que Clara expressa quando o seu olhar vacila e a 

sua mise-en-scène alerta para o público de que as coisas não estão indo bem. O filme 

mostra as agressões físicas por parte do marido, cuja tarefa no filme seria de descobrir a 

verdade sobre Clara e a sua evidente ambiguidade frente ao seu casamento, que a 

personagem revela ao espetador na tela. 

Strauss cita Almodóvar que explana: 

(...) as mulheres neste filme são muito mais tristes que eu as 
imaginava anteriormente. A personagem Clara me comove muito, 
como a própria Angela Molina me perturba, porque desde o início ela 
aceita que irá pagar um preço bem caro por sua aventura com Victor 
(apud Strauss, 2008, p. 200). 

 

O diretor refere-se à dificuldade de amar de seus personagens, da solidão, da 

falta de comunicação nos relacionamentos amorosos gerando frustrações e revolta, tanto 

da parte dos homens como das mulheres. As personagens femininas acabam se 

mostrando como as personificações das mulheres vítimas do melodrama americano, em 

que os efeitos significativos de suas relações conjugais fracassadas as encerram 

insatisfeitas no seu doce lar. 

Elena (Francesca Néri) faz um contraponto com Clara ao encontrar uma saída da 

clausura matrimonial dando vazão à sua aventura com o seu amante. Victor Plaza, que 

primeiramente o filme apresenta como o personagem oprimido pelo contexto urbano e 

pela segregação social (por ser ex-detento), posteriormente ele retoma as rédeas de sua 

vida e assume a sua paixão por Elena e não hesita diante da possibilidade de se entregar 

aos seus atos eróticos como uma realização de sua liberdade humana. 
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F. 18 - Victor (Liberto Rabal) e Elena (Francesca Néri) em detalhes dos corpos 

Fonte: El Deseo.com - acesso em 12.10.2016 
 

O ponto alto do erotismo no filme é quando mostra a relação sexual filmada de 

modo original pelo diretor ao encaixar os corpos dos amantes. Strauss interpreta 

Almodóvar: 

Coloquei, então, os atores nessa posição, e quando vi as duas nádegas 
reunidas a cada corpo num sentido contrário ao do outro, foi uma 
revelação. O efeito era muito impressionante, verdadeiramente como 
uma forma de coração ou como uma só nádega. Mais importante, já 
não se via a diferença entre o feminino e o masculino (apud Strauss, 
2008, p. 202-203). 

 

O diretor espanhol não considera as diferenças sexuais em seus personagens e 

não faz distinções entre as classes sociais, o desejo é visto pelas suas multiplicidades e 

variedades. Enquanto as pessoas comuns não atraem o diretor, ele prefere personagens 

com uma gama variada de significações e com características de um sentido inabitual. O 

diretor parte da realidade objetiva e seus elementos concretos, o que dá a cena todo o 

poder de credibilidade e de verossimilhança. 

O elemento da mise en abyme na forma do filme enriquece a cena com o quadro 

da personagem mítica Danae (Ticiano, 1553-1554), que se encontra na porta de entrada 

da casa de Elena, na ocasião de seu encontro com Victor e a qual sublinha as cores em 

preto e em vermelho não só na pintura, mas também no vestuário de Victor e no cenário 

do apartamento de Elena, formando uma interação entre filme, cores e imagem icônica. 
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F. 19 - Danae e a chuva de ouro – Ticiano – (1551-1553) 

Museu Nacional do Prado – Madri 
Fonte: google.com – acesso em 20.09.2017 

 

A mise en abyme supõe que a imagem inserida seja uma redução da imagem e 

sugere uma reprodução ao infinito: 

(...) e designa qualquer forma de duplicação no interior da obra, da 
forma ou do conteúdo da obra como quadro no quadro, filme no filme, 
narrativa encaixada (...). A mise en abyme usa uma retórica da 
repetição, da condensação, do desdobramento. Produz efeitos 
estéticos, reflexivos e até críticos (Vanoye, 2008, p. 252). 

 

Elena está posicionada como objeto do olhar de dois homens, que tentam possuí-

la para controlar a sua sexualidade e reprimir seus discursos como fez Zeus ao prender 

Dânae em sua gaiola de ouro e depois seduzi-la. A personagem se entrega a sua paixão 

por Victor, ao mesmo tempo que se recusa a ser dominada por ele e pelo marido. O que 

se conclui é que ela de certa forma percebe ser uma vítima dos homens e na ciranda de 

desejos, das paixões e das traições, a situação lhe possibilita o entrelaçar da vida despida 

de moralismo, confrontando-se com o caráter opressor das convenções sociais como a 

fidelidade no casamento. 

A eloquência da repetição da imagem mítica de Dânae exala a mesma imagem 

de prazer e os temas associados entre desejo, frustração e agressividade, que também 

estão no cerne do filme de Buñuel Ensaio de um Crime (1955). A cena do tiro que 

atinge a babá de Arquibaldo (Ernesto Alonso) apresenta uma aproximação com o tiro 

que atingiu o policial em Carne trêmula (1997) formando uma rede de significados 

entre os quais, o tiro que atinge a governanta e o sangue que escorre no pescoço da 

vítima causa certa excitação em Arquibaldo. 
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F. 20 - Cena do tiro no filme Ensaio de um crime (Buñuel, 1955) 

Fonte: google.com.br – acesso em 13.02.2017 
 

O filme Carne trêmula incorpora os elementos na forma mise en abyme com os 

fragmentos do filme Ensaio de um Crime de Buñuel. Os dois diretores adotaram o 

personagem anti-herói como Arquibaldo e Victor, que não se sentem merecedores de 

afeto. E o desejo associado com a morte como um estado da inconsciência, bem como a 

presença do irracional e do absurdo, estas contaminações do estilo de Buñuel são de 

grande referência ao cinema do cineasta manchego. O franquismo atingiu ambos os 

diretores e, mesmo em épocas distintas, cada um reagiu conforme o seu tempo 

considerando as diferenças no estilo das narrativas. 

Em Carne trêmula, ao contrário do cinema de Buñuel, o filme desmistifica o 

medo do passado da ditadura e o diretor apresenta as suas características trágicas e faz 

paródia do medo em alguns filmes, conforme descreve Almodóvar e citado por Strauss: 

É uma das características da cultura espanhola, troçar das coisas que 
nos metem medo. É algo que também fiz nos meus próprios filmes. 
Mas na cultura espanhola há igualmente o sentimento trágico da 
vida, que impregna até o ar que se respira. Meus filmes 
correspondem sobretudo a esse sentimento (apud Strauss, 2008, p. 
204). 

 

Segundo Varela, 

(...) o lado trágico da vida reacende a sua percepção da complexidade 
das personagens, que se sentiam como um fantoche trágico nãos mãos 
do ditador. A sua visão de mundo vai se estruturar nas histórias 
contadas, o que muda são os personagens e a sua evolução no 
contexto fílmico. A sua revisitação ao passado e a projeção 
autobiográfica na tela vislumbra-se muitos aspectos de sua própria 
existência, conforme a fala do personagem Victor quando se dirige ao 
seu bebê com Elena que acaba de nascer: “Por sorte para você, meu 
filho, nasceu num tempo em que a Espanha perdeu o medo” (Varela, 
2005, p. 49). 

 



30 

A fala do personagem Victor remete ao seu povo arraigado numa consciência da 

indeterminação e do medo, que era natural naqueles tempos de Franco e o modo com 

que Almodóvar lidou com esses fatores também reflete o seu sentimento da falta de 

pertencimento como o diretor descreve e citado por Varela: “Nós que vivemos em 

Madri nunca tivemos raízes, não existia um sentimento local (...). Nós vivíamos em 

Madri como se vivêssemos num lugar qualquer (...) e agora se define a cultura 

madrilena e existe certo orgulho de morar nesta cidade” (apud Varela, 2005, p. 116). 

A Madri de Almodóvar cobre um arco de tempo que vai desde o pós-franquismo 

dos anos 80 até o período contemporâneo e ela surge colorida e com as suas 

configurações culturais da Movida, a sua maneira de viver e que se revela em seu 

cinema em Pepi, Luci e Bom e outras garotas de montão e Labirinto de Paixões. A 

cidade mostra-se pouco convidativa para morar como demonstra o filme O que fiz para 

merecer isto? que abriga as mulheres que vivem perturbadas em sua existência. As 

transformações sofridas pela cidade e o povo de seu país está inserida em Carne 

trêmula e no espaço urbano e geográfico do filme. Madri surge numa lógica deformante 

e triste nos anos de 1970, que é bem diferente da alegre e colorida Madri de 1990. 

Ao escrever o argumento dos roteiros, que geralmente ocorrem na cidade-

cenário imersa em um processo de despertar democrático e cultural, o diretor revela os 

seus ideais libertários, que se fortalecessem ao realizar uma aproximação com as suas 

tradições culturais e os problemas sociais e sem perder o forte sentido simbólico das 

narrativas. A versatilidade do diretor parte das características de sua estética 

cinematográfica, que entrelaça as suas tradições culturais, conforme explica Varela: 

“(...) ele reelabora e transcreve para um universo original alcançando a admiração e 

difusão universal” (Varela, 2005, p. 56). 

A cidade urbana e moderna com as pessoas bem vestidas, as porteiras dos 

prédios e os táxis, que convidam o passageiro para fumar é a cidade-cenário, cujo 

espaço vai surgir em outros filmes que abrigam uma população diversa e feita de 

contrastes integrada à cultura espanhola como mostram os filmes: Mulheres à beira de 

um ataque de nervos (1988), Tudo sobre minha mãe (1999) e Volver (2006), no 

próximo capítulo. As raízes culturais de seu país continuam entranhadas em seus filmes 

como as manifestações encontradas na gastronomia como o gaspacho, o universo kitsch 

no filme Volver e os temas relacionados ao universo familiar e feminino de suas 

personagens melodramáticas. 
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Por meio do cinema deste diretor é possível ao espectador entender um pouco 

melhor a natureza feminina, num paralelo com melodrama hollywoodiano e suas 

mulheres com seus desejos ocultados pelo patriarcado e no ambiente familiar como 

mostra o próximo capítulo da tese. 
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CAPÍTULO 2 

O MELODRAMA E AS ESTRUTURAS DO SISTEMA PATRIARCAL NO 
ÂMBITO PRIVADO DA CENA FAMILIAR NA FICÇÃO DE PEDRO 

ALMODÓVAR 

 

 
F. 21 - Penélope Cruz em Volver 

Fonte: google.com – acesso em 20.09.2017 
 

Almodóvar comenta que, entre as múltiplas formas de fazer melodrama, ele escolheu a 

mais luxuosa e preferiu a forma hollywoodiana para estar mais próximo do espectador. 

(Strauss, 2008, p. 145) 

 

 

No capítulo anterior, a investigação foi em torno do processo de criação nos 

primeiros longas-metragens de Pedro Almodóvar e as influências dos movimentos da 

contracultura Movida Madrileña na Espanha e da Pop Art nos Estados Unidos nos 

seguintes filmes: Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão (1980), Labirinto de 

Paixões (1982) e O que fiz para merecer isto?! (1984). O filme Carne trêmula (1997) 

apresenta o estado de exceção decretado por Franco, que provoca a opressão e o medo 

na população. O que se concluiu é que o seu cinema, aliada à sua irreverência na 

produção desses filmes, tem como principal característica a opção pela busca incessante 

de uma autonomia estilística no seu cinema híbrido. 
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O presente capítulo analisa a reinvenção do melodrama e a reconfiguração 

familiar nos seguintes filmes de Almodóvar: Mulheres à beira de um ataque de nervos 

(1988), Tudo sobre minha mãe (1999) e Volver (2006); com o propósito de estabelecer 

paralelos com o melodrama familiar de Hollywood, sendo um gênero destinado às 

mulheres. O objetivo é demonstrar nos filmes citados a reconfiguração social da família 

e a crítica do diretor ao papel masculino nas narrativas. 

Para tanto, a fundamentação teórica baseia-se nas teorias de E. Ann Kaplan, 

pesquisadora da State University of New York, que investiga a cultura americana e a 

maternidade na produção cinematográfica em sua obra A mulher e o cinema: os dois 

lados da câmera (1995) e com a participação dos textos de Laura Mulvey, cineasta e 

professora de cinema e estudos de mídia no Birbeck College da Universidade de 

Londres. A psicanálise ajuda a decodificar os filmes de modo que exploram o domínio 

do masculino sobre o feminino no contexto do patriarcado. 

A obra O psicanalista vai ao cinema (2012), do psicanalista Sergio Telles e as 

suas considerações nos auxiliam no embasamento teórico referente ao papel social da 

mulher na contemporaneidade e o Complexo de Édipo. Ademais, as questões referentes 

às novas configurações familiares e seus desdobramentos encontram-se na obra de 

Sandra Fischer intitulada: Clausura e Compartilhamento: a família no cinema de 

Carlos Saura e Pedro Almodóvar (2006), cujo tema é relevante para a contribuição dos 

assuntos propostos para este capítulo e que também revela como o cinema espanhol é 

pródigo em obras que tratam da família em suas junções e disjunções. 

A obra O olhar e a cena: melodrama, Hollywood, Cinema Novo, Nelson 

Rodrigues (2003), organizada pelo crítico de cinema Ismail Xavier, contribuiu com os 

seus estudos na área da indústria cultural do século XX, como o gênero do melodrama e 

o olhar/cena, que concentram enorme poder na composição da cena no cinema 

produzido em Hollywood, considerando que o crítico estabelece um confronto com os 

matizes teatrais notadamente no melodrama do século XX. 

O catálogo da exposição do Banco do Brasil intitulado Douglas Sirk: o príncipe 

do melodrama (2012), contém textos de autores sobre os filmes do mestre do 

melodrama, que também auxiliaram no entendimento de seus filmes e suas 

características, que se faz presente no estilo de woman`s films, como eram chamados os 

filmes de mulher, que abordavam a emancipação feminina e o preconceito de todos os 

tipos. Os gêneros cinematográficos de Hollywood eram feitos para o público masculino 
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com exceção do melodrama familiar, que mostra melhor que qualquer outro gênero o 

caráter opressor dos códigos e convenções sociais e morais como os filmes do diretor 

alemão Douglas Sirk (1897-1987). 

O cineasta construiu o seu melodrama revelando a imagem feminina como 

vítima de adultério, do desamor e das adversidades, mas que aprendeu a superá-las ou 

suportá-las. A sua atenção era focada no lugar social da mulher, incluindo a parábola 

moral, do bem e do mal, o triunfo da virtude da personagem central e o final feliz, que 

deveria prevalecer nos melodramas da época. Por meio da história, o filme deixa claro 

um ideal de liberação feminina, mas resulta na repetição dos papéis sociais e sexuais, 

tradicionalmente atribuídos a elas no cinema. 

Os temas familiares das classes populares formam um pretexto para o cineasta 

narrar sobre o comportamento dos americanos frente ao boom econômico e às novas 

liberdades sociais. A aparente moralidade tornará visível a parábola do bem e do mal, 

numa saída maniqueísta das ações humanas como demonstra o melodrama dos anos 40-

50 do século passado. Além disso, os filmes desse período mostram os antigos códigos, 

que começam a desmoronar do sistema do patriarcado e o melodrama familiar vai 

envolver um acerto de contas entre a ordem social e patriarcal, na figura do papel 

feminino, que reivindica o seu desenvolvimento e espontaneidade, sem ter que repetir os 

papéis sociais estabelecidos pela ordem simbólica do patriarcado. 

O gênero cinematográfico exerceu grande influência sobre o cinema desde seus 

primórdios, porque o cinema herdou o mesmo público que frequentava os espetáculos 

teatrais populares e os filmes eram, em princípio, mudos, o que os impulsionavam a 

uma ênfase no gestual, na ação dramática, na expressão visual, exatamente como no 

teatro melodramático. 

No cinema hollywoodiano, o papel da mãe na maioria de seus filmes exibe essa 

visão simbólica do materno e a sexualidade é excluída, conforme Kaplan: 

(...) a sua sexualidade desaparece e ela não pode ser fetichizada no 
cinema, porque torna a representação da figura materna muito 
problemática (...). A figura da mãe oferece um meio possível de se 
abrir caminho através do discurso patriarcal, uma vez que, como a 
crítica já percebeu a cultura dominante não se apropriou inteiramente 
dessa figura. Mas, essa é uma área problemática onde ainda há muito a 
ser feito (Kaplan, 1995, p. 29- 85). 
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Segundo a autora, o papel da mulher na família não é fetichizada no cinema, mas 

pode cruzar com as imagens fabricadas pelo star system americano e as imagens dessas 

divas em atividades triviais e domésticas, o que confirma a presença da estrela na tela 

dando uma ideia de permanência como Lana Turner em Imitação da Vida (Douglas 

Sirk, 1959). 

O filme desemboca numa sucessão de desencontros e reviravoltas do destino da 

protagonista interpretada pela atriz famosa e oferece a identificação com o público 

feminino. A heroína é construída a partir do material melodramático e incorporando a 

ironia sirkiana, cujas comédias de costumes e a teatralidade das cenas funcionavam para 

acentuar o tratamento satírico nos filmes para encobertar a sua crítica à sociedade 

americana. 

 

 
F. 22 - Colagem das cenas do filme Imitação da vida (Douglas Sirk, 1959) 

Fonte: google.com – acesso em 20.05.2017 
 

A estrutura das histórias nos filmes de Hollywood, até a década de 50 do século 

passado concentrava a imagem da mulher como espetáculo sexual e a sua subjetividade 

ficou não-dita, porque ela estava encoberta pela repressão e tornou-se impossível 

representar na tela a sua autonomia. No cinema hollywoodiano, a figura da mãe a sua 

característica é de subserviência, de silêncio e de ausência, que é a mesma visão imposta 

pelo patriarcado. 
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Cabe ressaltar que as tradições do melodrama são herdadas pelo cinema como 

um todo e não só pelo cinema assumidamente melodramático, conforme afirma o crítico 

Lipovetsky: “O melodrama de Douglas Sirk Tudo o que o céu permite (1955), a ilusão, 

as cores, os cenários, vestuário, diálogo, iluminação, tudo parece mais verdadeiro que o 

original” (Lipovetsky, 2009, p. 124). 

 

 
F. 23 - Cena do filme Tudo que o céu permite (Douglas Sirk, 1955) 

Fonte: google.com – acesso em 25.08.2016 
 

Sirk seguia os preceitos aos efeitos do melodrama como a narrativa dramática, 

colorida e sentimental. Além da música, que acentuava os efeitos emocionais da 

personagem principal, os enquadramentos, a iluminação e o uso das cores, esses 

elementos eram particularmente os efeitos cinematográficos do diretor. 

A multiplicidade de significados deste cineasta resiste à interpretação definitiva, 

mas é possível encontrar a abordagem subversiva, irônica e voltada para uma crítica 

social, bem como a estética marcada pela presença do ator e pela confiança no valor de 

suas personagens, que são características em comum com o cinema de Almodóvar. A 

diferença entre ambos os diretores é que Almodóvar teve que trabalhar com o novo e o 

arcaico numa Espanha diversificada, após a queda de Franco. 

Segundo Ismail Xavier: 

(...) o melodrama é a modalidade mais popular na ficção moderna e é 
imbatível no mercado de sonhos e de experiências vicárias e 
consoladoras e que trabalhou com as formas de choque entre o arcaico 
e o moderno e tiveram o seu lugar na Espanha com a queda do regime 
de Franco (Xavier, 2003, p. 87/88). 
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Nesse contexto, o trabalho entre o arcaico e o novo reconfigura o papel materno 

em seus filmes, cujas personagens perpassam pelas circunstâncias do psicológico e do 

social, mas podem adentrar ao universo almodovariano, que apresenta a mulher 

autônoma e independente. As mulheres são uma representação da estrutura cultural e 

patriarcal, que colocava o feminino em inferioridade, como por exemplo, a lei marital 

que, até a morte de Franco, oficializava o controle do marido sobre a esposa e só em 

1981 o divórcio foi institucionalizado no país. Além disso, o manual de casamento 

sugeria que, uma perfeita mulher casada deveria combinar os papéis da mulher (feliz, 

gentil e compassiva) e companheira do marido; como uma incansável dona-de-casa; 

mãe ideal. 

A principal estratégia de Almodóvar é de que o público abandone a 

racionalidade diante dos filmes e se entregue aos sentimentos como em Mulheres à 

beira de um ataque de nervos (1988), que busca em cada personagem a intensidade 

entre os risos e as lágrimas, entre as várias histórias que compõem a narrativa. 

 

2.1 Mulheres à beira de um ataque de nervos e a lei simbólica do patriarcado no 

melodrama doméstico 

Johnny: Eles devem ter vivido felizes para sempre. 

Vienna: Não foi assim. Eles romperam. Ele não podia ver a si próprio 
acorrentado a um lar. (Johnny Guitar, Nicholas Ray, 1954) 

 

 

A ideia inicial para a construção do filme Mulheres à beira de um ataque de 

nervos (1988) ocorreu a partir de um projeto de adaptação da peça A Voz Humana (Jean 

Cocteau, 1927) e o diretor aproveitou alguns trechos no monólogo da peça e realizou a 

adaptação para o monólogo de Pepa (Carmen Maura), a qual tinha por tema uma mulher 

abandonada. Almodóvar elabora a trama do filme cujo epicentro são as personagens 

femininas. Outra contribuição importante é filme Johnny Guitar (Nicholas Ray, 1954). 

Almodóvar utilizou alguns trechos desse filme, que também trata do tema da mulher 

abandona pelo ser amado. 
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F. 24 - Carmen Maura e Rossy de Palma 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 20.02.2017 
 

Pepa vive das recordações de Ivan (Fernando Guilién) e o jogo de máscaras do 

amante envolve as mulheres; porém, este encarna o Don Juan da literatura espanhola e 

ao mesmo tempo que é atraente, é repugnante; vive sem remorsos, na sua 

promiscuidade, sem levar em conta a mulher, que seduz sob os seus encantos. Outro 

personagem que o diretor se inspira é em Guido Contini (interpretado por Marcelo 

Mastroianni) no filme Oito e Meio (Fellini,1963). As cores em preto e branco no filme 

de Almodóvar transmite a ideia de que Ivan pode ser a personagem-protótipo de homem 

na meia idade e numa crise existencial. 

A dramaturgia melodramática se justificava pela dificuldade encontrada por uma 

personagem, geralmente mulher, ou por um conjunto de personagens para romper os 

limites determinados pela ordem, ou seja, pela lei do patriarcado. O melodrama é a 

materialização corriqueira do não-visto e do não-dito, enquanto as mulheres, em seu 

silêncio, são marginalizadas e retratadas como vítimas do desamor e das adversidades 

como a personagem Lucia (Julieta Serrano), a ex-esposa de Ivan. 

Strauss interpreta Almodóvar: 

(...) o que ela exprime é a loucura de seu amor. Ela deve destruir todas 
as recordações que tem de Ivan porque cada vez que algo lhe evoca a 
imagem desse homem, ela é novamente subjugada por sua paixão. No 
entanto, como ela diz a Carmen, por mais que destrua todas as 
recordações de Ivan, nada adianta se ela continua vivendo e é por isso 
que ela quer matá-lo (apud Strauss, 2008, p. 117). 
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F. 25 - Julieta Serrano – fonte: El Deseo.com - acesso em 18.10.2016 

 

O figurino de Lúcia expressa o vazio e a ausência de qualquer consciência como 

escreve o diretor, citado por Strauss: 

Eu tinha encontrado modelos de Courrèges e mandei fazê-los para 
Julieta. Adoro roupas dos anos 60. Além disso, elas têm uma função 
dramática no filme uma vez que a mulher interpretada por Julieta que 
enlouqueceu 20 anos antes, para ela esses 20 anos não existiram, 
viveu-os no vazio e na ausência de qualquer consciência (apud 
Strauss, 2008, p. 117). 

 

O enfoque no figurino de Lucia a sua vestimenta aponta para um elemento 

essencial para a sua construção dessa personagem. A narrativa visual do figurino é um 

importante signo que comunica, transmite mensagens e produz sentidos como uma 

psicologia da débil esposa de Ivan. Lucia expressa a idealização romântica do 

casamento, que deve durar para sempre, conforme os pressupostos do patriarcado. 

Segundo Peter William Evans: 

A demência feminina causada pela teatralidade masculina encontra 
sua representação mais trágica em Lucia, e sua variante mais cômica 
no desempenho de María Barranco como Candela, a involuntária 
companheira do terrorista xiita. Desde seu primeiro papel no filme de 
Almodóvar (O que fiz para merecer isto?!), María Barranco 
estabeleceu-se como destacada atriz cômica no cinema espanhol; seu 
ar ligeiramente aparvalhado, seu sotaque andaluz e seu jeito distraído 
tornaram-se extremamente apropriados para o papel de Candela em 
Mulheres à beira (Evans, 1999, p. 65). 
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F. 26 - María Baranco (Candela) e Pepa (Carmen Maura) 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 23.05.2016 
 

Pepa, ao contrário de Lucia, encontra outras formas de lidar com o sistema do 

patriarcado conforme a lógica de Butler: 

Compreender que existe uma outra lógica distinta da lógica patriarcal, 
ou ainda, uma ordem simbólica para além da ordem falocêntrica, que 
significa entender e buscar outras formas de compreensão e de diálogo 
com o outro, que poderá ser o louco, o estrangeiro, a criança ou o 
feminino (...) poderá ser tudo aquilo que não se encaixa na ordem 
simbólica do patriarcado (Butler, 2015, p. 192). 

 

Os conceitos de Butler, vão muito além da ordem simbólica do patriarcado, na 

medida em que ela estabelece possibilidades num encontro com o outro quando diz que 

somos despossuídos de nós mesmas em virtude de alguma forma de contato com o 

outro, em virtude de sermos movidos e surpreendidos pelo encontro com a alteridade, 

conforme explica a autora: 

O outro não é apenas aquele que me constitui, que me garante através 
do reconhecimento de meu sistema individual de interesses pessoais. 
Ele também é aquele que propicia uma transformação da qual não há 
retorno. O entendimento da concepção do que significa “si-mesmo” 
que deve se modificar. Os encontros que o indivíduo vivencia e o 
reconhecimento se torna o processo pelo qual o sujeito torna-se 
diferente do que foi antes. O “eu” é transformado pelo ato de 
reconhecimento. Tal experiência não é simplesmente episódica, não 
apenas nos movemos, mas somos movidos por algo “fora” que reside 
em nós (Butler, 2015, p. 184). 
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De acordo com os pressupostos teóricos de Butler, a personagem central e sua 

relação com Ivan, mesmo sendo infrutífera, a torna vítima de uma insatisfação amorosa 

perante a sua existência, mas a experiência é transformadora pelo ato de 

reconhecimento de si mesma. Caso Pepa tentasse o suicídio, após o abandono do 

amante como poderia ocorrer com Lucia, o discurso narrativo não teria transcendido o 

sentido patriarcal, o que revela que o cineasta não sustenta esse sistema junto aos seus 

filmes. 

Segundo Kaplan: 

A natureza feminina ligada à cultura patriarcal imobilizada de 
qualquer consciência, após o abandono do marido e em relação ao 
melodrama: “A mulher sacrifica-se em favor do desejo masculino e 
presa a sua vulnerabilidade tanto econômica como sexual precisa de 
um homem que a proteja de sua própria vulnerabilidade” (Kaplan, 
1995, p. 20-21). 

 

As articulações entre a família e o amor, na análise desse filme, parte do 

pressuposto de que a vida humana interage numa associação combinatória com várias 

formas do desejo e das paixões. A ficção de Almodóvar é capaz de captar e de 

transformar na forma de narrativa as experiências das mulheres e a lucidez de suas 

personagens, que não cabe no mundo organizado pelo patriarcado. 

O filme Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1988) é a película matricial 

de Almodóvar, que caracterizou a sua estética e levou-o a ser reconhecido 

internacionalmente e sua melhor bilheteria na Espanha. Madri, além de ser a cidade 

ideal porque será um espaço que vai surgir em outros filmes no futuro, representa para o 

seu povo a transição entre o rural e o urbano e vai surgir nos diálogos dos personagens 

como Pepa e Candela, segundo Pilar Martinez citado por Varela: 

Pepa havia construído um galinheiro que abriga pombas, patos e 
coelhos. Na sua voz em off ela diz: “Me sentia como Noé (...) Salvei 
os animais, mas não consegui salvar a minha vida é o que mais me 
interessa”. Já Candela é manequim e o seu comportamento é de uma 
mulher pobre, que virou uma top-model. A sua origem humilde se 
revela na sua conversa com Carlos quando fala que já tinha criado 
coelhos. A apresentadora da TV também tem a sua origem rural na 
cidade de La Mancha. A Madri neste filme é feita de contrastes com a 
mistura do rural com o urbano integrado à cultura espanhola (apud 
Varela, 2005, p. 118). 
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Segundo Peter William Evans, no ensaio Mulheres à Beira de um Ataque de 

Nervos: “O filme estuda os relacionamentos entre homens e mulheres e Pepa ocupa o 

centro de um colorido grupo de personagens que representam um vívido perfil da 

sociedade espanhola de nosso tempo”. (www.museudocinema.com.br – acesso em 

20.07.2015) 

A sinceridade de Pepa em confronto com a dissimulação de Ivan reflete também 

nas canções escolhidas pelo diretor para o filme. As músicas servem para sublinhar as 

características de uma mulher apaixonada e que carrega no ventre o filho do homem que 

a abandonou. A protagonista parece ser verdadeira por ser tão sincera e intensa, porque 

contém todas as riquezas e defeitos do espírito de uma mulher apaixonada. Ademais, o 

seu sentimento não é uma perturbação da sua mente, que exprime, ao lado da razão e da 

sensibilidade, uma terceira faculdade, elas pensam mesmo quando são abandonadas. O 

crítico Guinsburg de arte cita Almodóvar e suas personagens cômicas: 

(...) as mulheres em crise propiciam as mais densas e cômicas 
situações dramáticas: elas têm menos pudor e medo que os homens 
para reagir diante da adversidade.  As mulheres de Almodóvar 
enfrentam as adversidades sem medo, e sem vergonha de mostrarem-
se frágeis, ao passo que, no melodrama americano, as mulheres 
sofrem escondidas em seu mundo para não se envergonhar diante dos 
outros (Guinsburg, 2008, p. 385). 

 

O filme, numa mistura com a comédia, causa um efeito particular no espectador 

na medida em que a película junta o melodrama e o estilo screwball comedy com falas 

ligeiras, que combinam a performance da atriz Carmen Maura com a junção do teatro de 

Jean Cocteau criando uma mise-en-scène, que envolve uma teatralidade melodramática. 

O diretor é contra seguir um único gênero cinematográfico, ele prefere revisitá-

los e traça uma estratégia de fluidez, onde é possível o diálogo entre os vários gêneros 

cinematográficos hollywoodianos e estabelecer as conexões entre as várias histórias, 

que compõem a narrativa para que o argumento se multiplique a partir de um tema 

central. 

Ademais disso, por mais extravagante que Pepa possa ser, ela causa a 

identificação do público por sua espontaneidade e do seu amor bruto, como revelam as 

letras das canções, que sublinham os sentimentos da personagem e ajudam a tecer o fio 

narrativo. A música também estabelece uma tensão contínua com os demais elementos 

na trama. Esse aspecto por si só aponta a influência do efeito musical na construção de 
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uma cena fílmica e a força dos elementos sonoros, que irão acentuar a mise-en-scène da 

personagem central e que é característica do próprio melodrama. Os sons no filme são 

diegéticos, ou seja, pertencem ao mundo da história contada. 

O diretor utiliza boleros, merengues, mambos e canções flamengas, interpretadas 

por grandes artistas latinos, dentro do filme ou fora de cena e segundo a pesquisadora da 

Universidade de Salamanca, Dra. Matilde Olarte, em palestra proferida em 2002 na 

Holanda comentou que: 

As canções de Almodóvar participam da composição do perfil dos 
personagens e fornecem ao espectador um índice de “latinidade”, ou 
mais precisamente, de um modo “latino” de expressar sentimentos e 
operam, por meio de letras, muitas vezes como uma espécie de fala 
cantada. Não é incomum encontrar em artigos e críticas sobre os 
filmes de Almodóvar comentários que atribuem ao fato de ele utilizar 
canções cujas letras trazem comentários poéticos das situações 
dramáticas o status de uma marca autoral importante (apud Revista 
Repertório, 2008, p.13). 

 

Segundo Olarte, as canções cujas letras falam pelos personagens com acentuada 

característica popularesca foram produzidas durante os anos 40 e 60 do século passado e 

cantam sobre a dor do amor. A abertura do filme Mulheres à beira de um ataque de 

Nervos (1988) é comparável a uma ópera, na voz de Lola Beltrán que interpreta a 

música Soy Infeliz, que foi inspirada na canção mexicana composta por Ventura R. 

Armendarin (1913-1994) em 1969. 

A letra da canção é uma síntese da natureza passional de um amor bruto da 

personagem, cuja singularidade do timbre da voz da protagonista, no seu monólogo, 

perpassa a eternidade dos silêncios de Ivan e atravessa o seu corpo, que sofre a 

exacerbação e a intensidade em cena e o jogo de máscaras do amante. 

A música no filme segundo Martin: 

(...) proporciona ao filme uma dimensão psicológica real que abre ao 
diretor a possibilidade de fazer conhecer os pensamentos mais íntimos 
e sutis de seus personagens sem o risco de cair na inverossimilhança e 
de colocar problemas de consciência impossíveis de exprimir a não ser 
pela palavra (...) (Martin, 2013, p. 209). 
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O elenco feminino de Mulheres à beira de um ataque de nervos busca a 

realização no amor mesmo que isso signifique ter que queimar a cama, num ato de 

protesto e no tom dramático e teatral bem ao gosto de Almodóvar. O amor rima com dor 

e pode estar envenenado pelo sentimento da traição, do desejo de vingança, cujas 

paixões femininas no universo ficcional de Almodóvar são exageradas como as 

narrativas de um folhetim antigo. A letra da canção Soy infeliz, porque sé que no me 

quieres pode ser considerada uma síntese da natureza passional dessas mulheres e de 

seu amor bruto, cafona, deselegante. 

O cinema de Almodóvar deste período não deixa de ser uma reconstrução do 

passado a partir da percepção social do filme, no qual se apresenta a Espanha da década 

de 80 como um reflexo de uma sociedade em transformação, que começa a olhar para o 

passado. O estilo sóbrio nesses trabalhos com excepcional sensibilidade foca as paixões 

femininas, que também estão presentes no filme Tudo sobre minha mãe (1999), mas 

com a diferença da mis-en-scène ser mais equilibrada e contida. O filme é um 

melodrama familiar, que ocupa um espaço privilegiado na narrativa a personagem 

Manuela (Cecília Roth), que foge do estereótipo da figura maternal.  

Meses depois da morte do filho, ela vai para Barcelona para rever Esteban/pai e 

o encontra transformado no travesti Lola (Toni Cantó). O desejo da protagonista é de 

encontrar Lola para falar sobre a sua existência e ao mesmo tempo, a morte do filho, 

atropelado no dia de seu aniversário. A figura do adolescente sempre rondará como uma 

sombra nas próprias personagens do filme. 

 

 

 

 

2.2 Pai, filho e Tudo sobre minha mãe 

 

 

O filme Tudo sobre minha mãe (1999), a protagonista é uma jovem mãe que 

tenta reparar a perda do filho com suas viagens à Barcelona para encontrar Steban/pai, 

que até então ignorava a existência do filho, agora morto. O seu trânsito entre Madri e 

Barcelona pode ser interpretado como a vontade da ocorrência de mudanças em sua 

vida conforme explica o psicanalista Sergio Telles: “Sua viagem para Barcelona teria 
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uma conotação reparatória, por sentir necessidade de corrigir outro erro, pois assim 

como não tinha falado para o filho sobre o pai, também deixara o pai na ignorância 

deste filho” (Telles, 2012, p. 105). 

 

 
F. 27 - Cecília Roth em Tudo sobre minha mãe 

Fonte: El Deseo.com - acesso em 23.08.2017 
 

Segundo Telles, a personagem e a sua maternidade dolorosa seguem na busca de 

reparação com o filho, porque ele sempre desejou saber sobre a origem paterna. A 

obsessão do adolescente em conhecer o pai pode ser interpretada, do ponto de vista 

freudiano, como explica o psicanalista: 

A morte de Esteban pode ser definida como símbolo da 
impossibilidade de ele ter acesso à própria subjetividade e 
masculinidade e a impossibilidade decorrente da ausência da figura 
paterna com a qual poderia se identificar e que lhe tornaria possível 
romper a ligação narcísica com mãe (Telles, 2012, p. 106). 

 

 
F. 28 - Cecília Roth e Eloy Azorin 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 25.08.2016 
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Ainda segundo o autor, Esteban/pai, transexual, tinha um par de tetas e passa a 

prostituir-se o que provoca uma incompatibilidade entre pai e filho, que pode dificultar 

o processo de identificação entre eles. Segundo Telles: “A importância do pai é que ele 

representa o corte da relação incestuosa com a mãe e com modelos de identificação para 

o seu filho, cujos elementos são fundamentais para a constituição de Esteban/filho e a 

sua definição de gênero sexual” (Telles, 2012. p. 106). 

A forma como Almodóvar caracteriza o personagem adolescente segue o 

modelo de Édipo no drama de Sófocles (495 a.C. 406 a.C). O personagem mítico era 

atormentado pela profecia de Delfos, de que iria matar o pai e desposar a mãe e ele tenta 

inutilmente fugir de seu destino. Sigmund Freud utilizou este modelo na psicanálise e 

considerava a personagem como um retrato explícito do desejo infantil do menino matar 

o pai para casar-se com a mãe. O que é importante frisar, segundo Rancière: 

(...) é que Édipo aprenderá não porque mata o pai e deita-se com a 
mãe, mas com o sofrimento, que o leva a “identidade trágica” do saber 
e do não-saber, da ação voluntária e do pathos sofrido (compaixão, 
sofrimento, piedade) pela vivência desta experiência, que pode levar o 
indivíduo à mudança, à transformação e à transcendência (Rancière, 
2009, p. 23). 

 

O pathos grego de Aristóteles (384-322 a.C.) é o apelo emocional que têm algo 

em comum com o melodrama como a emocionalidade exagerada, que seduz o 

espectador e ocorre na imobilidade do destino dos personagens na tragédia. 

(www.google.com - acesso em 29.11.2017) 

 

 
F. 29 - Édipo Rei – Jean-Auguste-D. Ingres – 1808 - Museu do Louvre 

Fonte: livro Arte do século XIX, p. 81 
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A formulação sobre o Rei de Tebas foi transcrita por Freud em carta dirigida ao 

médico e amigo Fliess: “(...) eu encontrei em mim os mesmos sentimentos amorosos em 

relação a minha mãe e sentimentos hostis em relação ao meu pai, todo mundo foi um 

dia em imaginação um Édipo” (apud Néri, 2005, p. 122). 

Bruno Bettelheim em sua obra Freud e a alma Humana (1982) interpreta o 

sentido da carta de Freud ao amigo Fiess: 

Mas Édipo, ao matar o pai e esposar a mãe, concretiza em atos, na 
realidade, uma comum fantasia infantil que deveria ter permanecido 
apenas isso e nada mais do que isso. Assim procedendo, Édipo age 
contra a natureza, a qual requer que um filho case com uma mulher de 
sua própria geração e não com a própria mãe, e que faça as pazes com 
o pai (Bettelheim, 1982, p. 27). 

 

O autor salienta que Freud respeitou a advertência inscrita no templo de Apolo 

em Delfos: “Conhece-te a ti mesmo”, mas que pode ser uma experiência dolorosa e 

perturbadora. No entanto, no caso de Esteban/filho o que pode haver em comum entre o 

adolescente e a figura mitológica é que ambos sofreram o padecimento por não 

conhecerem o pai e a sua consequente falta. Quanto à mãe, depois das intervenções 

cirúrgicas que tinham transformado Lola num transexual, Manuela grávida fugiu para 

Madri. 

A reintegração de Lola no grupo de Manuela atenua as diferenças sexuais em 

que o homem não precisa dominar as mulheres. O filme atenua os limites entre papéis, 

entre o que é da ordem do masculino e o que é da ordem do feminino nas esferas de 

seus desejos, que causa um refazer-se infinito. A ressalva da figura do homossexual, do 

bissexual e do transexual de Almodóvar nos leva a inferir que o diretor, ao eliminar o 

binarismo feminino e masculino como a ambiguidade sexual de Lola, aponta para outras 

possibilidades de uma figura paterna, considerando a masculinidade positiva, que deve 

se opor ao poder absoluto do pai. 
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F. 30 - Lola (Toni Cantó) – fonte: google.com – acesso em 18.01.2017 

 

Segundo Gimenez nos filmes de Almodóvar: 

(...) se desvela nas imagens cinematográficas um traço de Édipo 
adorador de mãe como se viu em A flor do meu segredo (1995), em 
que o pueblo é retratado e a figura materna se autorretrata. Esse traço 
de reminiscência infantil se desvela em imagens cinematográficas e na 
predileção por personagens femininas. A grandeza dessas mulheres é a 
sublimação desse Édipo, aquele que contraria a lei paterna como os 
homossexuais, os transexuais, entre outros (Gimenez, 2009, p. 29). 

 

Ao nosso ver, a troca de papéis de gênero não implica numa hierarquia entre os 

dois sexos, as categorias sexuais são encaradas de frente, a partir da exclusão das 

diferenças sexuais entre o homem e mulher, conforme revela o casal Manuela e Lola, 

que acabam formando uma família atípica, sendo que a família normal de fato não 

satisfaz o diretor. 

A forma como é retrata a família de Almodóvar é muito heterodoxa, mas nem 

por isso menos verdadeira, a qual exprime a necessidade de afeto real, segundo Strauss 

(2008, p. 123). 

Segundo Fischer: 

O que a narrativa fílmica de Almodóvar realiza, nos parece, é uma 
espécie de ensaio para a invenção de uma nova família. Ensaia formas 
de pensar e articular essa família, de configurá-la e dizê-la como se 
buscasse não apenas um outro tipo de família nova a aponto de 
necessitar da invenção de um significante novo (Fischer, 2006, p. 
189). 
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A figura paterna, não certa de seu lugar nos filmes de Almodóvar, existe para 

dar lugar às necessidades das mulheres, que formam vínculos próximos e os amigos 

substituem a família, que oferece um sentido às personagens com seu caráter autônomo. 

Manuela em Tudo sobre minha mãe (1999) é impelida pela superação do luto do filho 

adolescente, segue dando prosseguimento à vida e conforme as palavras do diretor e 

citadas por Strauss: “as mulheres são assim vivem sós, entre amigas, mas são 

orgulhosas, belas e vivem com a sua dor, aprenderam a guardar essa dor nelas mesmas 

como se fosse dentro de um santuário” (apud Strauss, 2008, p. 225). 

Em Tudo sobre minha mãe (1999) entre as mulheres solitárias está Huma Rojo 

(Marisa Paredes), que trabalha como atriz em peças de teatro de cidade em cidade. Ela 

não pertence a nenhuma família, a não ser a sua companheira Nina Cruz (Candela 

Peña), que é viciada em drogas. A sua realidade é a vida nos palcos, nos camarins, nas 

ruas, que são espaços inseridos no filme. O espaço do camarim é a sua casa impregnado 

de fotos e objetos pessoais e funciona como uma extensão familiar e simbólica de sua 

intimidade em que se conta segredos e faz confidências. 

As três personagens fundamentais nessa narrativa: Manuela que perdeu o filho é 

a personagem-chave, Agrado (Antonia San Juan) vai ajudá-la neste percurso difícil e 

Rosa (Penélope Cruz) terá um filho com Lola que será adotado por Manuela. As três 

mulheres em torno da vida e da morte escondem dentro de si a busca pelo outro e por si 

mesmas. No sistema representacional de Manuela como mãe/filho ou apenas como mãe 

solteira, que adota uma criança é colocada com naturalidade e denota a força desta 

personagem e sem ter a necessidade de ter laços com um homem, apontando o seu lado 

subversivo. 

Segundo Kaplan é a mulher com este perfil subversivo que o patriarcado quer 

excluir. O estereótipo da figura materna no cinema clássico em Hollywood, que está 

acima de tudo e numa visão simbólica do maternal o patriarcado representa a mãe fora 

do âmbito da sexualidade. A condição feminina e a maternidade: “É o corpo da mãe 

(....), que a mulher aspira mais apaixonadamente (...). Ao lar a luz, a mulher entra em 

contato com a mãe; ela se torna, ela é a sua própria mãe; elas são a mesma continuidade 

que se diferencia” (Kaplan, 1995, p. 85). 

A filmografia desse cineasta explora a representação familiar, que assume 

contornos diversos, que se articulam e se relacionam com os pontos de vistas das 

personagens femininas, de acordo com a sua trajetória na narrativa. Denota-se que o 
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diretor enfatiza o papel da família e não é de forma alguma organizada, tradicional 

como nos filmes de Sirk. O pai idealizado é inevitável e o pai faltoso, aquele que não há 

elementos suficientes para a criação de uma referência, deixa o filho navegar sem 

direção e sem segurança. A ausência paterna e a quebra dos segredos familiares ajudam 

as personagens a ultrapassarem os seus momentos difíceis, mas que as possibilita a 

recontar as suas histórias, revivê-las e transformá-las para ficarem apenas no passado 

como no filme Volver (2006). 

O filme traz a marca de estilo de Almodóvar e narra a história de três mulheres 

de gerações diferentes. A matriarca da família surge como um fantasma, por ser 

considerada morta, renasce das cinzas. O imaginário popular rico em histórias de 

sobrenatural, onde os mortos se levantam de suas tumbas para assustar todo mundo dos 

vivos.  

 

2.3 Volver: segredos de família 

 

O filme Volver (2006) em relação ao papel feminino apresenta Raimunda 

(Penélope Cruz), Sole (Lola Duenãs), irmã mais velha de Raimunda e a mãe, que 

buscam ultrapassar as dores do passado por meio do seu reconhecimento e provocam 

mudanças na família. Os homens (vivos ou mortos) em Volver são apenas figuras 

apagadas, que não participam ativamente da vida dessas mulheres. 

 

 
F. 31 - Raimunda (Penélope Cruz) em Volver 

Fonte: google.com – acesso em 18.03.2017 
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O infortúnio da heroína do filme é ter que carregar nas costas o assassinato do 

marido (Antonio de la Torre) para não culpabilizar a filha Paula (Yona Cobo). O 

impacto visual da imagem do marido morto e coberto de sangue no chão da cozinha é 

absorvido rapidamente. Raimunda assume o crime e terá que esconder o corpo do 

falecido num freezer de restaurante onde trabalha como cozinheira. A personagem, a 

qualquer custo, não entra em pânico e esconde o corpo do marido e o diretor coloca a 

questão do ocultamento do corpo sem revelar nenhuma perplexidade na mãe e na filha. 

Raimunda esconde o corpo do marido no freezer da geladeira. Enquanto o 

marido de Sole desaparece com a amante, cliente da sua esposa no seu salão de beleza. 

O pai de Raimunda desaparece também depois do estupro da filha e posteriormente 

descobre-se que fugiu com a vizinha da família. Dessa forma, as mulheres de uma 

mesma família vivem em ebulição interna e de acordo com que o melodrama exige. 

O tema de esconder um corpo no freezer no filme A flor do meu segredo (1995) 

cuja personagem principal é a escritora Amanda Gris (Marisa Paredes), que conta uma 

história num de seus romances sobre uma mãe que descobre que a sua filha matou o pai 

quando este tentava estuprá-la. Em Volver o tema se repete como o caráter insólito do 

corpo do falecido depositado no freezer, mas o diretor impõe uma distorção quando 

incrementa o elemento irônico, que interdita a compaixão do espectador em relação ao 

sofrimento da protagonista. 

Segundo Alfred Hitchcock, misturando ironia e humor inglês comenta sobre a 

violência no cinema: 

Sempre achei que o crime deveria ser tratado com delicadeza. E que, 
com a ajuda da televisão, deveria ser levado para dentro do lar, que é o 
lugar dele. Alguns crimes mais lindos foram domésticos e realizados 
com ternura, em lugares simples e acolhedores como a mesa da 
cozinha ou o banheiro. Nada me revolta mais que o assassinato na rua, 
capaz de matar até pessoas a quem não foi formalmente apresentado. 
O crime deveria ser uma experiência agradável, inclusive para a 
vítima (Castro, 1994, p. 154). 

 

Segundo o cineasta inglês, o crime deve ser cometido com elegância e de 

preferência na cozinha ou no banheiro. E em seus filmes ninguém é morto de forma 

gratuita, embora o ato de matar possa provoca certa violência. Mas se tiver que matar 

alguém, faça com simplicidade, como recomenda o personagem Cary Grant no filme 

Suspeita (Hitchcock, 1942). 
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O diretor se inspirou no cinema Neorrealista para a concepção do filme. Os 

acontecimentos político-sociais ocorridos na Itália, que acabou influenciando muitos 

cineastas, inclusive o próprio cinema americano. Além disso, a junção do melodrama 

com o estilo neorrealista de Almodóvar, o importante é a tomada de consciência que o 

neorrealismo induz nas personagens. O gênero conforme a definição de Amedée Ayfre, 

que André Bazin toma como um empréstimo: 

O neorrealismo é uma descrição global da realidade feita por uma 
consciência global. Entendo com isso que o neorrealismo se opõe às 
estéticas realistas que o precederam, e notadamente ao naturalismo e 
ao verismo, na medida em que seu realismo não recai tanto sobre a 
escolha dos temas, e sim sobre a tomada de consciência (apud Bazin, 
2014, pág. 367). 

 

Raimunda escondeu da família o abuso sexual, que sofreu por parte do pai 

quando tinha apenas 14 anos e que resultou na gravidez da filha adolescente, que é 

também sua irmã. Paula sempre insistiu em saber quem era o seu pai biológico e agora o 

seu nome pode ser relevado à filha. Irene (Carmen Maura), a matriarca da família, que 

retorna do mundo dos mortos assiste a um filme na TV, enquanto cuida da irmã enferma 

em sua casa. 

O diretor introduz fragmentos do filme Bellíssima (Luchino Visconti, 1951), um 

empréstimo de um elemento narrativo, cujos filmes dialogam entre si como uma 

estratégia para acessar o tema do estupro de Raimunda e o diretor recorre à técnica do 

filme dentro filme, conforme descreve Strauss em entrevista com o diretor: 

(...) vemos Irene assistindo a Bellíssima, de Luchino Visconti (1951) 
na televisão, cujo teor remete discretamente à história de Raimunda, 
que fora estuprada pelo pai aos 14 anos: no filme de Visconti, embora 
o pai seduza a filha com uma ternura toda natural, ainda assim esboça 
sutilmente um gesto que poderia ser considerado incestuoso, de uma 
maneira subliminar. É acima de tudo o olhar de Anna Magnani para o 
pai e para a menina que nos faz pensar nisso. Para mim, a imagem de 
Anna Magnani penteando-se diante de um espelho, vestindo uma 
simples combinação, é, por excelência, a própria imagem da 
maternidade e da mulher forte na iconografia do cinema (apud 
Strauss, 2008, p. 285). 
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F. 32 - Cartaz do filme Bellíssima (Luchino Visconti, 1951) 

Fonte: google.com – acesso em 01.02.2017 
 

Segundo o diretor, Raimunda vai encontrar a mãe e sente uma necessidade da 

presença física dela, voltando a ser a filhinha que adorava a mãe e que se viu privada 

dela. A influência da cena do filme neorrealista em Volver sucede a tomada de 

consciência de Irene em relação à filha e o estupro sofrido pela personagem, no 

momento de confissão perante a mãe, quando se diz tudo e que ela ficou desprotegida 

na infância. 

O clima de segredo sempre rondou a família de Raimunda e ela não será a 

mesma como antes, aliando-se ao outro segredo do parricídio executado por Paula, que 

é acobertado por Raimunda. O estupro repete a história familiar num círculo vicioso em 

cujo ambiente doméstico e privado, o elemento perturbador se infiltra. A subjetividade 

feminina foi sacrificada, na medida em que as duas personagens (Raimunda e Paula) ao 

serem violentadas, internalizam-se as exigências patriarcais de guardar segredo para 

todos. 

No melodrama familiar, segundo Xavier: 

(...) explora as emoções mais recônditas, amarguras e desilusões 
femininas, a performance da atriz oferece um modelo de sofrimento e 
reúne os elementos na ‘hora da verdade’, quando tudo vêm à tona e as 
questões familiares devem ser resolvidas antes do The End (Xavier, 
2003, p. 96). 
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Dessa forma, o filme Volver (2006) reservou à figura da mãe um atributo de 

silêncio até o momento em que Raimunda confessou à Irene, num momento catártico, 

os abusos sofrimento quando adolescente. O seu silêncio, do ponto de vista formal do 

gênero cinematográfico envolvendo os problemas femininos e suas paixões, sugere um 

conflito interior. Nesse sentido, Almodóvar não deixa claro se Raimunda sente-se 

culpada ou não em assumir o crime da filha e o ocultamento do cadáver. 

A revisão do melodrama clássico proposto por Almodóvar e a reconfiguração do 

gênero cinematográfico hollywoodiano, o diretor elabora as alterações que devem 

moldar o perfil das personagens femininas centrais. A sua compreensão das mulheres ao 

serem construídas como também o papel materno ocorre a partir de numa estética 

planejada e que situa o feminino no seu espaço doméstico.  

A constituição familiar demonstra que, os laços consanguíneos nem sempre são 

suficientes para a formação do núcleo familiar, que é substituída pela junção das 

vizinhas e a comunidade ao redor. A força da amizade auxilia as mulheres nas vivências 

no cotidiano e essas personagens, a sua trajetória nunca termina e coincide com o final 

em aberto de Volver. A ausência de um desfecho é semelhante as incertezas do destino 

de cada personagem. 

O happy end (final feliz) é a condição necessária ao melodrama clássico e 

segundo Nacache: 

(...) é um órgão enxertado na narrativa, uma espécie de “coda” quase 
separável do todo, na medida em que é muitas vezes separada dele por 
uma forte elipse temporal, uma mudança na iluminação, um regime 
musical particular (a música, depois de ter sublinhado a violência do 
clímax, volta a ser suave e aprazível (Nacache, 2005, p. 123). 

 

Porém, nos filmes de Almodóvar o final feliz não ocorre sempre como 

demonstrado em Volver. Mas, a força dos motores da energia solar mostrada no início 

do filme, funciona como uma metáfora visual e sugere que as circunstâncias podem 

transformar as personagens de forma que elas obtenham a energia necessária para 

superar as dificuldades. 
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O capítulo seguinte tem a preocupação em analisar o tema da atividade erótica e 

que ocorre na prática da violência com a morte, apontando para as configurações do 

corpo, que descortina o desejo obsessivo e desencadeia a instabilidade das personagens 

regida apenas pela realidade do desejo. 

A leitura dos filmes é feita a luz das teorias do Surrealismo, que expressam o 

corpo transfigurado no prazer e na dor, conforme demonstram as análises apresentadas 

neste capítulo: Maus hábitos (1983), Matador (1986) e Fale com Ela (2001). 

Almodóvar e as suas excentricidades opera na construção de suas personagens com as 

suas paixões e desejos, que regem seus comportamentos e entra em confronto com o 

sistema de valores dominantes ainda vigentes na Espanha pós-franco. 

O descomedimento erótico de suas personagens retira-as das normas 

convencionais da representação da sexualidade, cujo pano de fundo é da Movida 

Madrileña. A atividade erótica de seus personagens os anima e o diretor não demonstra 

nenhuma preocupação da sexualidade como um problema, ao contrário, aponta como 

uma saída num tom transgressivo e paródico como no filme Maus hábitos (1983). 

Nesse filme, o diretor provoca uma reconfiguração do gênero do melodrama, ao 

adotar uma nova roupagem com a dissolução das normas sociais excluindo o feminino 

do papel de vítima e assinala os seus traços de caráter, mas não de virtude e nem de 

vítima. 
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CAPÍTULO 3 

A HERESIA, O EROTISMO E O SONHO: 
O CORPO TRANSFIGURADO NO PRAZER E NA DOR 

 

 
F. 33 - Sem título – Man Ray – 1931 

Fonte: livro Man Ray, p. 97 
 

 

“Os personagens de meus filmes são assassinos, estupradores e assim por diante, mas 
eu não os trato como criminosos, eu falo sobre sua humanidade”. 

Pedro Almodóvar 

 

O capítulo dois tratou da obra fílmica de Pedro Almodóvar e do melodrama 

familiar, no qual tanto os laços de sangue quanto a parábola da moral, na ficção, 

contemplaram as análises dos seguintes filmes: Mulheres à beira de um ataque de 

nervos (1988), Tudo sobre minha mãe (1999) e Volver (2006). Ressalte-se que o 

melodrama trata de intrigas entre cônjuges, pais e filhos, bem como dos dramas 

familiares que se instalam no ambiente doméstico pautados no sistema patriarcal, em 

que pai/marido é o dominante e autoritário, como no cinema clássico de Hollywood. A 

releitura da narrativa hollywoodiana, a partir do melodrama, auxiliou-nos para traçar os 

paralelos junto aos filmes do diretor, cujos temas são a instituição familiar e o papel 

materno. 
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O presente capítulo investiga as configurações do corpo erótico e enfatiza o 

interdito num conluio com o crime, que é alimentado pelo desejo obsessivo e está ligado 

aos estados sensíveis do ser humano, o qual coloca a razão à serviço da violência. O 

corpo do prazer transfigurado na dor, cuja sensação do gozo visa encontrar a morte, 

caracteriza-se como equivalente negativo do gozo sexual, qualificado de petite mort 

pelos franceses. O sentido último do erotismo é a supressão do limite para ganhar a 

força da fusão entre os amantes e o interdito e a violência são investigados à luz da obra 

literária O erotismo (1957) de George Bataille (1897-1962). 

Nesse sentido, a leitura dos filmes é realizada à luz do Movimento do 

Surrealismo. André Breton (1896-1966) ao publicar o seu “Manifesto do Surrealismo”, 

publicado em 1924 na revista La Révolution Surréaliste, defende a ideia de libertar a 

expressão, pelo território do inconsciente, dos sonhos e das fantasias. E a arte deve ser 

criada a partir do inconsciente para fluir os efeitos do Surrealismo, que é uma expressão 

francesa, que designa “algo que está além do realismo”. 

O inconsciente é que produz as imagens oníricas durante o sono e que é 

considerado a matriz das significações que constituem a identidade e não é mais tido 

apenas como depósito de traumas, recalques, etc. O sonho também abrange os atos 

humanos com a singularidade de suas manifestações, que são determinados por uma 

lógica inconsciente. O inconsciente (conteúdo latente) é uma linguagem, uma cadeia de 

significantes que em algum lugar se repete e vem interpolar-se nas lacunas do discurso 

consciente. 

O cinema valendo-se de diversas manipulações cinemáticas, produzia-se um 

distanciamento entre os espectadores como nos filmes e Buñuel, que em 1953, fez uma 

bela comparação entre sonho e filme, conforme cita Carrière: 

O filme é uma magnífica e perigosa arma, se manejada por um 
espírito livre. Ele é o mais admirável instrumento conhecido para 
expressar o mundo dos sonhos, da emoção, do instinto. O mecanismo 
que cria a imagem cinematográfica é, por seu próprio funcionamento, 
a forma de expressão humana que mais se assemelha ao trabalho da 
mente durante o sono. Um filme parece ser uma imitação involuntária 
do sonho (...) e as imagens aparecem e desaparecem em dissoluções, e 
o tempo e o espaço se tornam flexíveis, contraindo-se ou se 
expandindo à vontade. A ordem cronológica e a duração relativa não 
correspondem mais à realidade (Carrière, 2006, p.84). 
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Os filmes dos surrealistas construíam obras cinematográficas estranhas, com o 

intuito de romper as fronteiras entre a realidade e o sonho, entre o inconsciente e o 

consciente e, dessa forma, levar a curiosidade dos espectadores para dentro dos filmes. 

André Breton dizia que a estética surrealista estava fora de toda preocupação estética e 

moral e que os artistas se reconheceram num movimento de liberdade intelectual e de 

sensibilidade revoltada, dedicados à ‘beleza do amor’. O corpo do desejo, na visão 

surreal é fragmentado e subverte o corpo natural, que coincide com a visão dos artistas, 

os quais celebravam o corpo da mulher amada fragmentada e cada um de seus órgãos, 

conferindo-lhes autonomia e nos quais os diversos membros são intercambiáveis como 

as bonecas do artista Hans Bellmer (1902-1975). 

O exemplo da boneca criada por Bellmer exposta na foto abaixo, antes foi 

dilacerada e seus fragmentos deixavam transparecer a sua estrutura interior, com as 

entranhas em descoberto. O Surrealismo entende que a imagem dos pedaços do corpo 

da mulher visa capturar o momento do prazer, submetido apenas aos sentidos e à 

desordem, o que caracteriza o erotismo. 

 

 
F. 34 - La poupée - Hans Bellmer – 1936 

Fonte: livro O corpo impossível: a decomposição da figura humana, p. 67 
 

A ideia principal dos artistas surrealistas era deformar o real, fosse o que fosse e o 

objeto não deveria ser idêntico a si mesmo, segundo Moraes: 

Eles deram especial atenção aos objetos ocultos, objetos perdidos ou 
mesmo ausentes, esvaziando os objetos de sua utilidade usual, que 
passariam a expressar um novo valor. Nesse contexto, o objeto acabou 
se revelando na condição de fantasma em que o objeto pudesse realçar 
sua potência imaginária (Moraes, 2012 p. 64). 
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Nesse sentido, a força do imaginário do artista, cuja obra está impregnada de 

elementos em torno das colagens, a intenção parece ser de que, o seu desejo era de 

buscar algum sentido muito além de sua pintura. Com isso, o artista realizava a 

ampliação dos meios surrealistas que Breton reclama no seu Manifesto, citado por 

Moraes: “ao indicar as possibilidades de investigação contidas nos papiers-collés de 

Braque e Picasso e na justaposição de títulos e fragmentos recortados dos jornais” (apud 

Moraes, 2012, p. 44). 

Segundo a autora, a colagem desviaria cada objeto de seu sentido, fazendo-o 

escapar tanto de seu destino quanto de sua identidade previsível, a fim de despertar para 

uma realidade desconhecida: 

(...) as obras de Picasso colocavam uma realidade até desfigurá-las e 
era passível de se converter em outra realidade.  Como o próprio 
Picasso observou: “de liberar o universo de sua opacidade e, uma vez 
descobertas as possibilidades infinitas de mutação da matéria, 
interroga-las até a alucinação” (Moraes, 2012, p. 45). 

 

A poética do Surrealismo também surge nas imagens instáveis e fugidias, que se 

encontra na frase de De Chirico, conforme cita a autora: 

Há mais enigmas na sombra de um homem que caminha sob o sol do 
que em todas as religiões do passado, do presente e do futuro, cuja 
frase do artista escrita por volta de 1910, parece sintetizar os motivos 
de mais de uma geração voltada para a exploração das imagens 
sombrias (apud Moraes, 2012, p. 97). 

 

 
F. 35 - O enigma de um dia - De Chirico – 1914 

Fonte: Museu de Arte Contemporânea da USP/SP 
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As imagens sombrias e o efeito desconcertante dos objetos no Surrealismo são 

como fantasmas no espaço como mostra a obra do artista De Chiro, de 1914, intitulada 

O Enigma de um Dia, conforme descreve Vanoye: 

A obra do artista abriga vários elementos de uma interpretação entre o 
jogo pictórico com a luz e a sombra, que se mantém até ao século XX, 
nas obras figurativas e da nova figuração, mas com uma função nova: 
confusão ou perda das referências temporais e espacias (...)” (Vanoye, 
2008, p. 352). 

 

No cinema estes aspectos do Surrealismo não são diferentes, sendo que, as 

portas abertas da mente e seus arranjos permitem que os freios inibidores do 

inconsciente do autor/diretor e se esvaneçam e ao mesmo tempo em que ele reúne as 

ideias, as palavras e imagens, que se transformam em narrativas ficcionais como num 

cinema-sonho. 

Segundo Valente: 

Os temas surrealistas abrangem também os sonhos e o inconsciente 
encontrados na teoria psicanalítica de Sigmund Freud, que procurava 
se concentrar na dimensão do inconsciente, na leitura dos significados 
reprimidos, na subjetividade dos sonhos, considerando que o médico 
entendia o trabalho artístico como uma atividade de expressão 
sublimada de desejos proibidos e que são projetados no objeto 
artístico pelo artista.  A projeção consiste em transferir para pessoas 
ou objetos de nossas relações, os nossos conflitos internos e 
inaceitáveis (Valente, 2007, p. 118). 

 

Segundo o autor, Freud quando fundou a Psicanálise visava a tomada de 

consciência do sujeito, que não se dá em detrimento do inconsciente e sua eliminação. 

Mas sim, a sua liberação e elaboração, com a leitura dos significados reprimidos e na 

subjetividade dos sonhos, considerando que o médico vienense entendia o trabalho 

artístico como uma atividade de expressão sublimada de desejos proibidos do próprio 

artista. A libertação de sentimentos associados aos conflitos inconscientes pode ser 

realizada por meio da sublimação. A sublimação é o termo que se refere ao processo de 

produção de atividades superiores (intelectuais, artísticas, morais, etc) indiferente em 

aparência: “(...) a uma dinâmica e a uma economia sexuais inconscientes, mas que 

encontra nesta fonte, a força e o regime de funcionamento” (Valente, 2007, p. 214). 
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Freud por meio de seus enunciados em sua obra A interpretação dos sonhos 

(1990), ele tentou elucidar o que se passa em nosso inconsciente e em nossos sonhos 

demonstrando a veracidade da afirmação de Shakespeare citado por Bettelheim: “somos 

a matéria com que são feitos os sonhos” (apud Bettelheim, 1982, p. 80). 

A ideia de Freud era de intervir no pensamento inconsciente, que normatiza as 

produções do regime estético da arte, segundo Rancière: “compreendermos melhor o 

interesse de Freud pela arte é que ele não se interessava pela forma, mas sim pelo fundo, 

pela inserção, que aí se exprime e pelo conteúdo que aí se revela” (Rancière, 2009, p. 

52). 

Nessa digressão, o que se percebe é o que está no cerne da elaboração da teoria 

freudiana é o cotejo da arte com o pensamento e a escrita, numa linguagem simbólica 

que dissimula os porquês das atitudes dos heróis (ou dos autores) e não com base na 

ordem das pulsões sexuais. Além dos sonhos, os símbolos e sua utilização para a leitura 

das metáforas encontradas nas artes e nas narrativas fílmicas pode servir como base para 

as reflexões num encontro entre a sua poética surrealista, o sonho e a psicanálise, o que 

este capítulo tenta corroborar. 

A estética surrealista formalizava a liberdade aos criadores das limitações do 

realismo e os elementos característicos do sonho como no filme Um cão andaluz 

(Buñuel e Dalí, 1928). A ênfase é no extremo do visual e no senso de irrealidade nas 

imagens, bem como a busca de revelar o potencial criativo do inconsciente e justapor as 

imagens do real com as do imaginário, causando um efeito estranho e desconcertante. 

Segundo o crítico Mascarello: 

A trajetória da filmografia surrealista e seus experimentos poéticos 
como A idade de ouro (Buñuel,1930) tem em filmes como Julieta dos 
Espíritos (1965) e Amarcord (1973) ambos de Federico Fellini, os 
momentos perfeitos quando os conseguidos por Buñuel em Viridiana 
(1961) e David Lynch em certa medida. Pedro Almodóvar, um 
conjunto de diretores latino-americanos, que também se entregam a 
aventura de fazer filmes surrealistas e buscam algo como ‘não 
familiar’, que formam imagens com elementos distantes entre si 
(Mascarello, 2006, p. 143). 

 

No cinema surrealista de Luis Buñuel Portolés (1900-1983), apenas um só inseto 

bastou para criar-se uma atmosfera de inquietação, que entrou em cena. O simples 

detalhe aparente, sem ligação com o que se convencionou chamar ação, enriquece o 
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filme, primeiro pela sua potência visual das formigas de Dalí, que reforça o realismo e 

depois por seu aspecto inquietante, que anuncia as mil surpresas, que acompanha o 

filme Um cão andaluz (Buñuel, 1929). A intenção de Dalí era que a cena das formigas 

se apresentasse ausente de qualquer sentido, porque o sentido verdadeiro era contribuir 

para revolucionar a sociedade, por meio do cinema. Em suas conquistas mais relevantes, 

a visão do erotismo e das encenações grotescas serviam para arremessar a fúria contra a 

hipocrisia da sociedade e a falsa moral burguesa. O aspecto revolucionário do diretor e 

do artista era de mostrar na tela o que se liberta pela imaginação, o que é proibido pela 

razão. 

 

 
F. 36 - Cena do filme Um cão andaluz (Buñuel, 1929) 

Fonte: google.com – acesso em 15.06.2017 
 

Buñuel usou além do sonho, a imagem como um objeto que inspira a sua 

imaginação tanto quanto o devaneio é um alimento para a dialética entre o real e o 

irreal. Nas obras desse cineasta ele reconstrói as fantasias dos personagens e o diretor 

mostra na realidade o objeto do desejo como impossível num gesto frustrado e 

desesperador como uma marca na maioria de seus filmes. 

Segundo Ebert: 

Buñuel buscou nos sonhos, a inspiração para a criação do curta-
metragem Um cão Andaluz e o seu cinema se caracteriza pelos 
bloqueios do inconsciente e por meio de uma linguagem simbólica, o 
conteúdo aparece nos sonhos. Buñuel costumava dizer que os sonhos 
eram o alimento dos seus filmes e desde os seus primeiros dias em 
Paris até o final da década de 70, a lógica dos sonhos era a forma de 
quebrar o realismo dos seus filmes (Ebert, 2004, p. 109). 
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Buñuel e Almodóvar têm em comum o uso do aspecto “deformante” da 

personagem, ou seja, a subjetividade é representada de forma amoral, agressiva, 

deformada pelos seus excessos em seu comportamento e modos de vida. A estética do 

irracional, do absurdo, do humor negro e a lógica dos sonhos representam uma forma de 

quebrar o realismo dos filmes. 

A estética de Almodóvar seguiu as heranças cinematográficas de Buñuel, que 

abrange também os temas do sexo, da religião, da morte evocando a sua relação 

profunda com a tradição cultural da Espanha. Em Maus hábitos (1983), o cerne da 

crítica do diretor ocorre na relação que se estabelece com a religião e o acesso ao 

sagrado, que é obtido somente na infração quando se desvencilha das experiências 

místicas independentemente das tradições religiosas. A transgressão revela o fetiche do 

pecado, entre o sagrado e o profano, que se confundem. 

O filme analisado sob a luz da obra O erotismo de Georges Bataille aponta para 

a questão da experiência mística, que se observa nos transes místicos e no 

arrebatamento dos santos, que constituem um desprendimento em relação a paixão 

religiosa como o que ocorre com as freiras do convento de Almodóvar. 

 

 

3.1 Maus hábitos: o confronto entre o sagrado e o profano 

 

As religiosas podem ser vistas como as personagens marginais do elenco 

feminino de Maus hábitos (1983) como as freiras lésbicas, as prostitutas, as assassinas e 

as drogadas, cujas figuras não representavam a ordem, a moral e estão à margem da 

sociedade. Elas surgem na tela movidas pelos prazeres perversos e desejos secretos, 

cujas características femininas são transportadas via estética surreal e contra o sistema 

patriarcal. 

O descontrole total das freiras corresponde ao sinal de impotência e de 

frustração em que elas vivem, no qual não é mais possível segurar seus desejos, nem 

com grades de ferro como a irmã Víbora (Carmen Maura) que, ao confessar o seu amor 

pelo padre do convento, ele responde afirmativamente: “Nosso amor é como o tigre que 

cresceu entre estes muros, sem que tivéssemos dado conta” (frase extraída do filme). 
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Segundo Cañizal: 

A freira-tigre configurada pela imagem do cartaz constitui uma 
magnífica metáfora plástica. Neste tipo de metáfora (...), o ponto de 
partida e o ponto de chegada da figura encontram-se manifestados no 
texto pictural, o que torna a metáfora plástica extremamente ambígua. 
(...) a freira e o tigre estão aí condensados (...) como se o criador da 
metáfora tivesse atualizado nesta condensação, além do ponto de 
partida e do ponto de chegada, o próprio ponto de intersecção (...) 
(Cañizal, 1996, p. 142). 

 

Nesse contexto, o cinema do diretor espanhol responde pela produção dos 

enigmas e das metáforas. A metáfora plástica do tigre sugere metaforicamente, o 

descontrole dos desejos irrefreáveis das freiras, conforme explica o diretor e citado por 

Strauss: 

O tigre em Maus hábitos não é apenas um objeto plástico. Para mim, 
representa o irracional no filme (...). O tigre é um elemento 
essencialmente surrealista, que ajuda a compreender certas 
personagens, em particular a irmã Perdida, interpretada por Carmen 
Maura. (...) a principal metáfora do tigre é que ele se tornou enorme 
sem que se pudesse reprimir o seu crescimento como a personalidade 
das irmãs, que se desenvolvem de modo selvagem, num descontrole 
total (apud Strauss, 2008, p. 63). 

 

 
F. 37 - Cartaz do filme Maus hábitos - Ivan Zuleta 
Fonte: livro The Pedro Almodóvar Arquives (p.57) 
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A grade de ferro, outra metáfora no filme, representa a segurança em todos os 

aspectos, mas esta proteção não impede que as religiosas e seus desejos escondidos - 

como o exercício de sua sexualidade e o erotismo - não reconheçam a impossibilidade 

de realizá-los de forma plena. O sentido da palavra metáfora: “A metáfora é a aplicação 

de um modelo alheio, por meio da transferência, seja de gênero para espécie, ou de 

espécie para gênero, ou de espécie para espécie ou por analogia, isto é, por proporção” 

(Azevedo, 2001, p. 61). 

Segundo Bilharinho: 

A problemática fílmica é mais profunda, séria e abrangente, recriando 
estrutura mental e comportamental inimaginável a quem considere que 
em tais ambientes vive-se em santidade e perfeita consonância com os 
preceitos religiosos. (...). Ali como na vida normal em sociedade, 
incidem as mesmas coordenadas e condicionantes que atingem e 
formam os seres humanos em geral, que seus membros, aliás, são e 
não podem deixar de ser. Contudo, a vida conventual de Almodóvar 
foge a estereótipos e idealizações. E, sobretudo, humana, com toda 
carga de motivações e conformações implicadas nessa categoria (...). 
Cada atitude, gosto e tendência das personagens fundamenta-se em 
um universo humano complexo e substancial, autêntico e tão 
diversificado como são as pessoas. Por isso, não são prosaicos seus 
atos nem os fatos e acontecimentos, que geram ou em que são e estão 
envolvidas. Embasa-os a esses atos, as verdades e realidades 
essenciais dos seres humanos nunca completamente passíveis de 
cerceamento, quaisquer sejam as contingências e vontades alheias e 
mesmo próprias (...) de modo que não poderiam ser diferentes as 
personagens e nem diversos seus atos (Bilharinho, 2010, p. 186/187). 

 

O autor comenta que é necessário ter em vista, quando se examina Maus 

Hábitos, a mistura explosiva de drogas e a vida conventual feminina, considerando que 

os paradoxos existentes, no convento e nos comportamentos das freiras, representam a 

verdade e a realidade essencial a todo ser humano. 

A estética cinematográfica de Maus hábitos (1983) encontra a força das 

metáforas e analogias como a imagem do tigre no cartaz de promoção do filme, 

elaborado por Ivan Zuleta, artista plástico e colaborador do cineasta desde o período de 

La Movida. Outra contribuição importante para o filme de Almodóvar é o escritor 

francês Jean Genet (1910-1986) - ladrão, presidiário e homossexual, que foi utilizado 

para compor o perfil da personagem madre superiora (interpretada pela atriz Julieta 

Serrano) e seu fascínio pelo mal. O escritor expôs a crueza e todas as perversões 

humanas por meio da literatura e Almodóvar soube usá-la como fonte inspiradora para a 

criação da personagem. 
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F. 38 - Madre Superiora (Julieta Serrano) 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 13.06.2017 
 

A madre superiora faz um dueto com Yolanda Bell (Cristina Sánchez Pascual), 

enquanto toca o bolero no rádio intitulado Encadenados (acorrentados) de Carlos Arturo 

Briz, na voz do chileno Lucho Gatica. O dueto e a letra da música formam um diálogo 

estabelecido entre as personagens em que os olhares entre elas agem como se fossem 

uma declaração de amor. A madre superiora se apaixona platonicamente pela cantora e 

a grande cena musical é embalada pelos boleros que elas ouvem no rádio, segundo 

Almodóvar e citado por Strauss: 

(...) ilustram a história e levam a ação para frente ao mesmo tempo. 
Em Entre Tinieblas a música de fundo é de Rozsa. Eu sempre gostei 
muito de sua música e eu escolhi a música que fez para Providence 
(Alan Resnais) devido a uma série de associações de imagens (...). Já 
em Maus hábitos e este estranho jardim com um tigre vivendo nele, a 
mesma imagem veio a minha mente e eu considerei esta mesma 
música. E, efetivamente, ela é ideal para a atmosfera do filme (apud 
Strauss, 2008, p. 52). 

 

A aproximação de Yolanda com a madre vai afetar todas as religiosas no 

convento, cujo ambiente não é nada convencional e em razão disso, a carga erótica 

existente entre elas torna-se visível para todas. Elas se encontravam nos cantos e 

confessionários a fim de se libertar para as juras de amor, no silêncio da vida conventual 

e se lançarem à uma possibilidade próxima da presença da morte com o uso das drogas, 

que faz com que o erotismo seja uma experiência dos estados extremos do ser humano. 
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F. 39 - Madre Superiora (Julieta Serrano) e Yolanda (Cristina Sánchez Pascual) 

Fonte: livro The Pedro Almodóvar Arquives, p. 51 
 

O encontro entre as duas personagens é semelhante a uma experiência mística, 

que elas vivem. A experiência mística na visão de Georges Bataille está relacionada ao 

erotismo como ele explica: “a determinação do erotismo é primitivamente religiosa, e 

em meu livro está mais próximo da teologia do que a história erudita da religião” 

(Bataille, 2014, p. 56). 

Os rituais religiosos se misturam com atos pagãos em torno do erotismo 

praticado pelas freiras e o sagrado só será alcançado por meio do corpo do pecado como 

um dos paradoxos existentes no convento, que serve de refúgio para o mundo dos 

devaneios, dos desejos proibidos. Nesse sentido, encontramos a famosa obra barroca de 

Gianlorenzo Bernini (1598-1680), que retrata a Santa Teresa quando recebe o anjo e a 

sua seta, numa escultura em mármore, a qual está caída num arrebatamento quase 

erótico. As pinturas barrocas buscavam a dramaticidade e lançavam mão dos exageros, 

dos elementos corpóreos e espirituais nas figuras, que confundem o observador e as 

expressões de êxtase religioso, como a de Santa Teresa de Bernini. 
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F. 40 - O êxtase de Santa Teresa (detalhe) 

Gianlorenzo Bernini – 1645-1652 – Capella Cornaro em Roma 
Fonte: livro Tudo sobre Arte (p. 215) 

 

Os momentos de êxtase religioso no convento, conforme a teoria de Bataille: 

A principal dificuldade está na aversão que o cristianismo tem 
geralmente à transgressão da lei. Na transgressão se há pecado se há 
expiação o pecado e a expiação são consequências de um ato 
consciente que não deixou mesmo de estar de acordo com a intenção. 
Esse acordo da vontade é o que torna em nossos dias a atitude arcaica 
incompreensível: é o escândalo do pensamento (Bataille, 2014, p. 66). 

 

Segundo o filósofo francês, os cultos milenares e a veneração da Virgem Maria 

como, por exemplo, guardam relações com as deusas da fertilidade. Deus deu a Maria a 

graça de subir aos céus, em corpo e alma, e quanto à figura de Jesus Cristo, esta ganhou 

os contornos de um guerreiro. A carnalidade do cristão não é um estado absoluto, no 

qual permanece para sempre; é um comportamento ocasional quando ele se entrega ao 

descontrole de seu corpo num mundo inteiramente profano e o sagrado não é 

incorporado com toda a complexidade que sua vivência exige. 

Bataille acrescenta ainda que, a santidade não difere muito da morte. Ela se 

assemelha com o heroísmo guerreiro, que o santo vive como se morresse, com o fim de 

encontrar a vida eterna. A sensibilidade religiosa é que liga estreitamente o desejo e o 

pavor, o prazer e o medo, como nas manifestações de poder da Inquisição na Espanha, 

criada pelo Papa Gregório IX em 20 de abril de 1233, nas quais se refletem os rituais de 

cerimônia religiosa, julgamento do réu e espetáculo público: 
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As aproximações de elementos distantes entre si e a ideia do erotismo 
no sagrado não nos é familiar (como é próprio do surrealismo); é uma 
expressão ambígua, na medida em que todo erotismo é sagrado, mas 
se encontra nos corpos e nos corações, sem entrar na esfera sagrada 
propriamente dita. O amor por Deus no Ocidente é uma ideia familiar, 
mas não é o mesmo que no Oriente. Neste, procede-se a uma busca 
semelhante, porém sem necessariamente colocar em jogo a 
representação de um Deus, sendo que o erotismo se situa além do real 
imediato e não é redutível ao amor de Deus. A antiguidade propõe a 
destituição (ou a destruição) que funda o erotismo, o qual era sensível 
o bastante para justificar uma aproximação entre o amor e o sacrifício. 
O caráter sagrado dos sacrifícios primitivos é análogo ao divino das 
religiões atuais, com a diferença que as imagens religiosas 
introduzem, as condutas do interdito ou condutas contraditórias 
(Bataille, 2014, p. 115). 

 

A Igreja Católica era respeitada tanto quanto a monarquia, o rei era sempre bom 

e justo. A influência da romanização se estendeu, sobretudo, nas cidades e após o século 

IV, com a proclamação dessa religião como oficial do Império, sendo que o campo 

permaneceu, por muito tempo, fiel às suas religiões ancestrais. As execuções dos réus, 

durante o Santo Ofício, eram um espetáculo para as massas, afinal eles percorriam o 

caminho a pé vestidos com o sambenito. 

 

 
F. 41 - Nada a fazer – Goya – (Capricho 24) - 1797-1798 

Fonte: Catálogo Goya, 2003, p. 35 
 

 

A gravura de Goya retrata um condenado pela Inquisição sendo exibido 

publicamente, envergando um chapéu cónico de sambenito, que denunciava a sua 

condenação. A série Os Caprichos de Goya contém esta figura, que foi publicada em 

1799 no jornal Diário de Madri, a qual prometia a condenação dos erros e vícios 

humanos, bem como dos exageros e loucuras comuns a todas as sociedades civilizadas. 
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Capricho é uma palavra que implica fantasias muito pessoais, talvez mesmo 

extravagâncias que ninguém deve levar a sério. (catálogo Goya, 2003, p. 35) 

Segundo Buades: 

O catolicismo espanhol é construído pelas manifestações populares de 
fé, como as romarias e a dor e o sofrimento, que são próprios da 
religião, como se a carnalidade da fé se expressasse nas manifestações 
- que incluem os aspectos violentos e cruéis nos ritos da igreja, as 
quais demonstram como a mística religiosa está impregnada de 
erotismo, afetando o espaço do sagrado carregado do profano. Nota-
se, ainda, que o cristianismo espanhol é fruto do sincretismo entre o 
Evangelho e as religiões romanas e pré-romanas, sendo que um 
número crescente de hispânicos adquiriu a cidadania romana, o que 
lhe garantia um status de igualdade com os habitantes e Roma, a qual 
influenciou a cultura ibérica (Buades, 2008, p. 62). 

 

Em Maus hábitos a paixão religiosa é encenada por meio da iconografia do 

Catolicismo e toda a teatralização que cabe num convento de Almodóvar e as suas 

freiras. O êxtase religioso da Santa de Bernini é análogo aos êxtases das religiosas no 

convento das Redentoras Humilhadas. A intenção é de alcançar, em última instância, a 

implementação de uma nova eloquência da obra de Almodóvar com as imagens de 

santos no momento do êxtase religioso. 

Segundo Cañizal: 

As condutas contraditórias das religiosas são os tênues fios de luz que 
sustentam o frágil equilíbrio do convento, que ameaçam desaparecer, 
quando, provavelmente, o desejo de algum personagem ameaça 
ultrapassar os limites do prazer (Cañizal, 1996, p. 146). 

 

Outro aspecto importante na estética desse filme é o jogo entre os elementos da 

paródia na cena do jantar imitando a obra A última ceia de Leonardo da Vinci (1495-

1498) brevemente reconstruída numa espécie de quadro vivo com as freiras e a presença 

de Yolanda no centro da mesa. A cena da refeição pluraliza a produção artística do 

diretor com os elementos da paródia, como a pintura do artista renascentista. 
 

 
F. 42 - Cena de Maus hábitos e a imitação da Última Ceia - Leonardo Da Vinci – 1495-1498 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 26.05.2017 
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Cañizal cita Linda Hutcheon que aplica a uma obra paródica e como o texto se 

constrói: “(...) na fronteira consciente entre arte e a vida fazendo pouca distinção formal 

entre ator e o espectador, entre o autor e leitor, visto como co-criador, o que exige uma 

participação coletiva” (apud Cañizal, 1996, p. 66). 

 

 
F. 43 - A Última Ceia - Leonardo Da Vinci – 1495-1498 

 Fonte: livro 501 grandes artistas - 2009, p. 59 
 

Ressalte-se que o elemento da sua estética ligada ao kitsch surge no convento 

somado aos aparatos decorativos das santas, dos crucifixos, dos confessionários e outros 

elementos da cultura religiosa apontando para uma ambivalência do diretor ao 

confrontar o sagrado com o profano. O diretor reúne vários elementos como a música e 

o uso da intertextualidade, cujos os diálogos se estabelecem com as narrativas, o que 

reflete nos aspectos estéticos e visuais: “como uma marca autoral na sua linguagem 

cinematográfica como um elemento do mundo espanhol ser kitsch” (Gimenez, 2007, p. 

87). 

O termo kitsch: 

(...) surge nos anos 70 do século XIX, na Baviera, e refere-se às 
reproduções de obras de arte baratas. No domínio das imagens, o seu 
uso alargou-se por volta dos anos de 1900 e nos anos 30 para designar 
os cromos, os postais eróticos, de recordação de Natal e todo o gênero 
de imagens acumuladas pelo comércio massificado. O conceito ganha 
um novo alento com a pop art, nos anos 60, durante os quais são 
questionadas e expostas a impessoalidade e a banalização da produção 
industrial. Deste modo, o kitsch tende a identificar-se com as 
produções, as modas e o consumo massificado, ainda, que suponha 
por parte dos artistas e apreciadores desta forma de arte um olhar 
distanciado e irônico, que é distinto de quem o usa normalmente 
(Vanoye, 2008, p. 231). 
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A ilusão do cinema pode ser observada no uso do primeiro plano, que funciona 

como um espelho das emoções suscitadas nas personagens, enquanto no espectador com 

o seu imaginário vai ocorrer o fenômeno da projeção e a identificação com a 

personagem. O artifício desta técnica de cinema serve para colocar o espectador na 

atmosfera do filme. O efeito de realidade nas imagens se justapõe com as imagens do 

imaginário do público e causa uma sensação estranha e desconcertante. 

Segundo Almodóvar citado por Strauss: 

(...) com este filme comecei a tomar consciência do que representa a 
linguagem cinematográfica. Foi também o primeiro que realizei com 
meios adequados, o que facilitou bastante uma relação menos 
problemática com a técnica (...). Foi ao dirigir Maus hábitos, em 
particular ao filmar Julieta Serrano, que interpreta a madre superiora, 
que percebi a força do primeiro plano, uma imagem bastante simples, 
mas cujo conteúdo narrativo é muito específico e de utilização muito 
complexa (apud Strauss, 2008, p. 57). 

 

Segundo o diretor o primeiro plano é uma espécie de radiografia da personagem 

e não permite enganos. É fácil de realizar tecnicamente, mas é preciso estar seguro do 

que a personagem deve transmitir nesse momento exato e de como o ator vai transmitir 

esse sentimento. 

Após os anos de 1980, a estética cinematográfica de Almodóvar foi se 

consolidando com a junção de vários elementos juntando-se com a presença da ironia e 

da sátira em confronto com o profano e o sagrado religioso. Nesse sentido, 

considerando que é difícil ignorar o patrimônio cultural desse país arraigado na 

consciência coletiva, ao mesmo tempo, a sua estética cinematográfica aposta nas raízes 

de sua identidade cultural como as touradas. As cores entre o vermelho e negro nos 

figurinos se confundem com a cor do céu rosado no momento do eclipse solar, que 

possui um sentido simbólico do destino final das personagens. 

Os filmes de horror do tipo B dos anos de 1970 na Espanha também estão 

presentes nessa obra e contempla o tema que aborda a ambivalência entre amor e morte. 

O quinto longa-metragem Matador (1986) explora o lado negro de suas personagens 

envolvidas entre o bem e o mal e cujas faces são representados nas sombras e no 

‘espírito’ dos personagens. Os seus contrastes entre os lados claro-escuro e a correlação 

das relações íntimas, que se conjuga com o sexo, a morte e a necrofilia, cujo pano de 

fundo é dos cerimoniais das touradas na Espanha. 
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3.2 Matador: obsceno e transgressor 

 

O filme Matador (1986) é obsceno e transgressor no entendimento do senso-

comum à época de sua realização na Espanha, considerando que o cinema no país não 

tinha se livrado por completo do discurso nacional-católico. Almodóvar permanece com 

o modelo de comportamento infrator de suas personagens e a animalidade do homem 

expresso por meio da tourada e do seu espetáculo erótico e mortal. O que chama a 

atenção nesse filme é o enfoque no lado obscuro e complexo das personagens. 

Diego (Nacho Martinez) é um ex-toureiro aposentado, que desloca o seu desejo 

de matar para satisfazer seus instintos mais primitivos. O matador ao assassinar as 

mulheres funciona como um substituto dos touros. A tourada no filme remete a imagem 

sexual, em que se invertem constantemente os elementos como o masculino, no espelho 

da tourada vira feminino e a vítima torna-se matador. 

 

 
F. 44 - Cartaz de Carlos Berlanga do filme Matador 

Fonte: google.com.br – acesso em 30.05.2017 
 

Na cena de abertura do filme, Diego se masturba assistindo um filme do cineasta 

espanhol da década de 70, Jesús Franco, que exibe imagens de mulheres sendo 

degoladas, perfuradas e violentadas. Ressalte-se que o cinema de terror trabalha com o 

corpo humano como matéria-prima. 
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F. 45 - Cena do filme de Jess Frank Bloody Moon (1981) 

Fonte: google.com – acesso em 13.06.2017 
 

A personagem de Maria (Assumpta Serna), a amante do toureiro, perfura seus 

amantes após o sexo com o seu grampo de cabelo e inverte a fantasia erótica masculina 

com seu comportamento escandaloso, insólito e insano. A personagem, com o seu riso 

simbólico do escárnio, celebra a união da violência, do sexo e da morte. A metáfora da 

heroína neste filme é como algo que se apodera do corpo e surge nas narrativas, que 

trabalham com o corpo cortado, deformado, em pedaços como na estética surrealista. 

A personagem de Almodóvar é movida pelos desejos e mesmo entronizada no 

universo masculino das touradas, a complexidade de sua estrutura psicológica não 

permite que o espectador possa enquadrá-la em estereótipos conhecidos no cinema. O 

segredo, talvez, seja a mescla de suas atitudes masculinas e femininas, sem perder de 

vista a singularidade da personagem. A transgressão de Maria e seus assassinatos 

caminha lado a lado ao ato erótico e se apoia na virilidade e na sedução, que se 

transformam em instrumento da sua crueldade e contra o decoro, num triunfo da 

expressão do desejo, sem regras e restrições convencionais. 

A verdadeira intenção de Maria é de possuir o mesmo poder do ex-toureiro, ou 

seja, de assumir a parte ativa da relação erótica. Durante o ato sexual é ela quem penetra 

primeiro com seu grampo de cabelo, que simboliza o toureiro em ação, intencionando 

atingir o maior prazer sexual. Deste modo, matar é transgredir um limite, o interdito, um 

ato proibido. A fantasia do desejo sexual desta personagem pode leva-la à sua satisfação 

total, mas acaba por provocar o aniquilamento desta após o ato sexual, o que pode ser 

interpretado como uma transcendência por meio da qual ocorre a dissolução do 

indivíduo, cuja ausência perpetuará a concretização do encontro com o outro, em outro 

mundo. 
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F. 46 - Maria (Assumpta Serna) em Matador 

Fonte: google.com – acesso em 13.05.2017 
 

Segundo Uzzani: 

O desejo erótico, na perspectiva do Surrealismo, é uma declamada 
provocação. O recalcamento emerge, flutua; o objeto do desejo, 
revela-se, impudico, chocante, imoral na ausência de qualquer 
controle. Nesse jogo sexual é inerente ao ato, comum nos filmes de 
horror (Uzzani, 2011, p. 145). 

 

O feminino e a temática sexual outrora monopolizada pelo masculino, Eros é 

exaltado no gozo da mulher em Almodóvar. Dessa forma, esse caráter provocador está 

contido em Maria Cardenal, na medida em que o diretor aborda o tema entre o sexo e a 

violência e remete às fantasias femininas atraídas por imagens de estupro, da violência 

física e maus tratos, que são considerados como ‘colaboradores fálicos’, segundo Linda 

Williams em sua obra Hard core: power, pleasure and the Frenzy of the Visible (1989) 

e citado por Canizãl (apud, 1996, p. 267). 

O sentido dos amantes é de se unir eternamente por meio da morte e de acordo 

como o ponto de vista de Almodóvar em relação ao romance dos protagonistas é de 

caráter teatral, onde o carrasco e a vítima se completam numa liturgia do sádico. Diego 

e Maria não separam o movimento da paixão arrebatadora e mortal e conseguem chegar 

ao extremo da violência que os movimenta, atingindo o nível máximo do gozo sexual. 

Os jogos eróticos praticados pelo casal, que incluem os castigos corporais, são 

carregados do gozo e são provocados pela violência, que se transforma em prazer. 

Assim, dor e gozo unem-se numa injunção. 
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Segundo Bataille: 

(...) o espírito humano, incessantemente ele tem medo de si mesmo. 
Seus movimentos eróticos o aterrorizam como a santa, que se desvia 
com pavor do voluptuoso: ela ignora a unidade entre as paixões 
inconfessáveis deste e as suas próprias (Bataille, 2014, p. 29). 

 

Almodóvar, para entender a morte no plano da excitação sexual e para concebê-

la na ficção, faz com que o sentido da finitude seja obtido por meio das situações das 

personagens, que se matam uma ao lado da outra, numa situação surreal, na qual ele 

associa as mortes dos amantes/assassinatos, que são revelados de forma explícita e 

ousada como nos filmes de terror do tipo B: 

Quando comecei a escrever o argumento de Matador queria fazer um 
filme sobre a morte, a morte que não posso compreender e nem 
aceitar. Queria descobrir, pelo processo da escrita, qual era a minha 
posição em relação a um fato tão real. Não cheguei a nada de muito 
profundo e não consegui encarar melhor a morte, que eu só era capaz 
de compreender se fizesse, de fato, parte da vida (apud Strauss, 2008, 
p. 77). 

 

Os protagonistas do filme no primeiro encontro vão ao cinema, no qual passava 

Duelo ao Sol (King Vidor, 1946), durante a última cena em que Gregory Peck e Jennifer 

Jones matam um ao outro e permanecem abraçados até os créditos subirem. Os trechos 

do filme de King Vidor são inseridos em Matador para anunciar o próprio fim dos 

amantes. A paixão engajada no amor e na morte revela que as personagens buscam um 

amor transcendente, mas que neste filme é mostrada num tom de paródia pelo diretor ao 

utilizar uma canção que narra o encontro do casal no céu depois da morte. 

 

 
F. 47 - Duelo ao Sol (King Vidor, 1946) - Gregory Peck e Jennifer Jones 

Fonte: google.com – acesso em 13.05.2017 
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Segundo Hidalgo: 

Seu estilo paródico e sua estética poética nesse tipo de construção, 
onde a liberdade de criação o conduz para a interpretação da sua obra 
(...). A música da cena final "Encontra-me no céu", que traz o grande 
amor do matador, a canção de Lucho Gatica não é diegética e narra o 
silêncio dos personagens no último momento de amor das suas vidas. 
(...) A canção é uma paródia de Almodóvar contra a igreja e o 
significado da morte e do céu (Hidalgo, 2007, p. 94). 

 

De acordo com o autor, a canção Encontra-me no céu acentua a ironia do diretor 

em relação à existência de um ‘céu’, já que este critica a igreja católica. Os amantes 

morreram abraçados ao som do bolero, cuja música evoca a sentimentalidade ardente da 

cultura Espanhola, combinado no encontro final das personagens entre o prazer e a 

morte. 

O cineasta pretendia fazer do filme uma fábula cujas personagens principais 

fossem, acima de tudo, heroínas que só encontrariam lugar numa lenda, porque 

representam o que não se consegue fazer na vida conforme ele explica: “O importante é 

que as personagens representam, e não o que elas verdadeiramente são. Para mim, é 

também meu filme mais romântico e desesperado (...)” (apud Strauss, 2008, p. 75). 

O filme aponta também para o efeito da paródia como surge nos nomes das 

personagens Maria e Eva (Eva Cobo). Toda imagem, toda iconografia da mulher na 

Idade Média divide-se entre esses dois nomes Maria e Eva. No universo medieval: “(...) 

a mulher que subiu ao céu e a que dele foi expulsa são irremediavelmente antagônicas, 

como o inferno e o paraíso” (Faux, 2006, p. 36). 

O antagonismo entre as duas personagens, além de evocar a Bíblia alude 

também à literatura espanhola como o romance Sangre y Arena (1908) de Vicente 

Blasco Ibañez: “(...) que conta com o famoso toureiro, a mulher desprezada e a mulher 

sedutora. Após a publicação do livro, Hollywood fez a primeira adaptação 

cinematográfica do romance sob o título Blood and Sand, com Rodolfo Valentino” 

(Cañizal, 1996, p. 315). 

A história da arte, as pinturas de Goya, Dalí e de Picasso, aliadas ao grotesco e 

da monstruosidade apontam para a união do belo e do feio com o sublime, o gracioso. 

Importante frisar, ainda, que o touro também pode ser um equivalente aos monstros, 
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quando é inserido na ordem da moral, considerando que estas criaturas estão ligadas ao 

divino na Espanha. Dessa forma, entende-se que os monstros pertencem ao universo 

moral, segundo Umberto Eco: 

O feio no simbolismo universal apresenta-se de duas formas: a) forma 
alusiva e simbólica e infere à ideia de que cada ser humano, animal, 
planta ou pedra tenha um significado moral (que nos ensina sobre as 
virtudes e vícios; b) alegórica, através de sua forma ou de seus 
comportamentos e as realidades sobrenaturais (Eco, 2010, p. 143). 

 

Nesse sentido, o touro representa as relações com a moral, entre a parte 

espiritual e animal do homem; ao vencer o monstro, o homem domina as forças 

malignas de seus instintos inferiores, enquanto que só o herói Teseu conseguiu derrubá-

lo, com o auxílio de Ariadne e o seu fio mágico. O monstro fabuloso da Grécia Antiga, 

meio homem e meio touro (na parte superior ligada aos pensamentos), que foi encerrado 

no Labirinto de Creta era carnívoro e como os atenienses haviam sido vencidos eram 

obrigados a enviar, a cada sete anos, sete rapazes e sete moças virgens para que lhe 

servissem de alimento. O artista Pablo Picasso abordou o tema tratando-o de modo 

moderno e com o seu estilo próprio. 

 

 
F. 48 - O Minotauro – Picasso – 1936 – Museu Picasso Paris 

Fonte: livro Para entender a arte (p. 143) 
 

A tauromaquia neste filme revela a força do corpo humano contra o seu lado 

espiritual, cuja analogia é com o touro, a sua força e a sua fúria. A figura emblemática 

do animal representa a irracionalidade de Diego e Maria ao se matarem, apesar que o 

diretor enfatiza as faces obscuras destas, que são de acordo com a diversidade humana. 
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Segundo Ismail Xavier, a presença da morte e sua aparente virtualidade (morte 

do animal e do homem) é que constrói o balé trágico da tourada: 

(...) aqui brinca-se de morte; lá o toureiro brinca, mas com a vida, 
como um trapezista sem rede (...). A morte seria um momento único, 
por excelência, e é em relação a ela que se define retroativamente o 
tempo qualitativo da vida. Os dois instantes da vida, que escapam à 
concessão da consciência, são o ato sexual e a morte, que representam 
a negação absoluta do tempo objetivo. O autor acrescenta ainda que: 
“Eis porque a representação na tela da morte de um touro, que supõe o 
risco da morte do animal e do homem é em si mesma é tão 
emocionante quanto ao espetáculo diante do real que ela produz” 
(Xavier, 2003, p. 134-135). 

 

Os artistas surrealistas recusaram os modelos dos mitos gregos em busca de uma 

mitologia moderna, que equivale a desarticular a convenção milenar e o esteticismo que 

alimentava certo culto da Antiguidade. E segundo Moraes: “(...) reinventa-se como 

figura mitológica moderna, (...) desdobrando-se em diversos seres ou objetos, sejam 

homens ou mulheres, pedras ou borboletas, para nessa condição, revelar as múltiplas 

faces do enigma” (Moraes, 2012, p. 118). 

Segundo a autora, os tipos tradicionais da mitologia grega se fixaram nos seres 

imaginários como o Minotauro e nessa tópica, o poder da referência antiga diminui 

sensivelmente para dar lugar às figuras com o seu caráter monstruoso e enigmático, 

entrelaçando-se com a sensibilidade moderna. 

O filme Matador e a figura do touro como uma metáfora de algo sinistro e 

aterrador como o próprio erotismo entre humanos, apresenta-se, também, como uma 

metáfora da paixão e do crime reivindicando a dissolução das normas de vida social 

regular que se funda nas individualidades das personagens, encobertas pelo manto do 

claro-escuro, da imprecisão desses personagens. 
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F. 49 - O Minotauro – Man Ray (1935) 

Fonte: livro Corpo Impossível: a decomposição da figura humana (p. 221) 
 

Segundo Bataille: 

(...) uma felicidade calma, dominada por um sentimento de segurança, 
só tem sentido como apaziguamento do longo sofrimento que a 
precedeu. Pois há, para os amantes, mais chance de não poderem se 
encontrar por muito tempo do que gozar de uma contemplação 
desvairada da continuidade íntima, que os une. (...). A posse do ser 
amado não significa morte, pelo contrário, mas a morte está envolvida 
nessa busca. Se o amante não pode possuir o ser amado, pensa às 
vezes em matá-lo: muitas vezes preferiria mata-lo a perdê-lo (Bataille, 
2014, p. 43). 

 

Segundo o filósofo, se o amante não pode possuir o ser amado, pensa-se às vezes 

em matá-lo do que perdê-lo como o caso do ex-toureiro e da sua amante, bem como, de 

Begnino em relação à Alicia, a paciente em coma em Fale com Ela (2001). O que há em 

comum entre os dois filmes é o sexo e a violência, que aparentemente só são completos 

quando o erotismo se cruza com a morte. 

O filme de 2001 de Almodóvar mostra os amores disfuncionais do enfermeiro 

por uma mulher em coma, que não o conhece e a paixão de seu cuidador, que se 

transforma em obsessão. As palavras são usadas como uma arma contra a solidão, a 

doença, a loucura e evoca o cinema-sonho de Buñuel, quando aproxima o imaginário, a 

paixão e os sonhos. 
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3.3 Os sonhos não têm título: O amante minguante em Fale com ela 

 

 
F. 50 - Colagens de cenas do curta-metragem O amante minguante 

Fonte: livro The Pedro Almodóvar Arquives (p. 281) 
 

 

“Não é o medo da loucura que nos forçará a largar a bandeira da imaginação”  

André Breton 

 

Benigno (Javier Camara) quando surge às portas do cine Doré contempla o 

cartaz da película muda O amante minguante, curta-metragem realizado pelo próprio 

Almodóvar para o filme Fale com Ela (2001) que funciona como uma narrativa dentro 

de outra narrativa e que espelha os desejos do enfermeiro em relação à Alicia (Leonor 

Watling). No âmbito das representações da realidade e por meio da arte, o enfermeiro 

encontrou um meio para falar com a mulher que cuida, como paciente em coma, na 

tentativa de salvá-la da morte. O Orfeu da modernidade tenta descer ao reino dos mortos 

ao ‘falar com ela’ para resgatar a sua amada por meio das palavras e das conversas 

sobre filmes e os espetáculos de balé que assistia. Ele tinha o prazer de narrar as 

histórias e em troca reivindicava o seu amor por 24 horas em suas fantasias. 

A fantasia se transforma numa metáfora do próprio desejo e conforme descreve 

Varela: “O cinema de Almodóvar se caracteriza pelos relatos e bloqueios simbólicos do 

inconsciente (Varela, 2005, p. 96). 
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Segundo Dunker: 

A fantasia, de acordo com as teorias de Freud, possibilita o sujeito 
aprender a desejar, na medida em que, a fantasia sendo uma espécie de 
superfície vazia, moldura e dá os limites ao quadro onde se projeta o 
desejo, constitui, portanto, o cenário que realiza o desejo, no sentido 
de reproduzi-lo, colocá-lo em cena (Dunker, 2015, p. 79). 

 

Os conceitos de fantasia conforme a teoria freudiana se expressa numa repetição 

indefinida permite que o sujeito se mantenha inscrito numa realidade, conforme ele cria 

para si próprio como na cena do O amante minguante, quando o personagem Alfredo 

percorre o corpo nu de Amparo e faz uma alusão à Benigno, que gira em torno da cama 

de Alicia. O ‘sonho’ de Benigno numa anuência com os delírios contribuem para o 

personagem encontrar uma realidade na qual o prazer é possível, portanto brota a 

necessidade da criação um mundo próprio à sua conveniência, um mundo à parte, 

moldado de acordo com a sua própria vontade. Segundo Almodóvar: “Eu sonhei com a 

imagem do amante que anda em volta do corpo de sua amada, como se fosse uma 

paisagem. E agora tenho-o” (Almodóvar, 2012, p.26). 

As obsessões de amor e da loucura de Benigno refletem nessa onipotência do 

desejo, ele impunha a sua realidade que se tornou efetiva com tanta autoridade, quanto 

um escritor que molda a realidade segundo a sua própria vontade e visão de mundo (...)” 

(Strauss 2008, p. 258). 

Segundo Garcia, em relação aos filmes de Almodóvar: “(...) é uma poética 

fílmica que inscreve o corpo no trabalho do cineasta Pedro Almodóvar com suas 

variantes polifônicas, as quais intensificam um tecido complexo de informações visuais, 

verbais e sonoras”. (www.posecourfrj.br. – acesso em 13.05.2017) 
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F. 51 - As cenas de O amante minguante feitas por meio de storyboards 

Fonte: livro Conversas com Almodóvar (Strauss, p. 274) 
 

Ressalte-se, ainda, que a configuração plástica da visualidade corporal e sexual 

nas obras do diretor combinam com as intenções das personagens e não há meio-tom; o 

erotismo almodovariano é entremeado das manifestações de amores passionais e que 

permite ao espectador refletir sobre o erotismo contemporâneo envolvido nas 

negociações e nas circunstâncias em que o sexo está presente. 

Benigno e sua necessidade de amar são deslocados para os sonhos ou para os 

devaneios (sonhar em vigília) e considerando a impossibilidade de realiza-los, ocorre o 

estupro, que o levou à prisão e posteriormente ao suicídio como um salto mortal para a 

morte e evoca a imagem do salto mortal do artista simbolista Alfred Kubin. 
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F. 52 - O salto mortal – Alfred Kubin – 1901-1902 

Coleção particular – Friburgo 
Fonte: livro O simbolismo (p. 141) 

 

A ambiguidade moral do enfermeiro é vista pelo diretor como resultado da sua 

ingenuidade e imaturidade, mas no filme o enfoque não é em torno do estupro em si, 

mas da inocência do enfermeiro como um sintoma de seu amor desesperado, que o 

aproxima do erotismo e de suas fantasias propiciadas pela visão deformada da realidade. 

Almodóvar não julga a sua personagem, não a vê do ponto de vista da normalidade ou 

da anormalidade, mas a vê por meio de seu romantismo “quase furioso”. Dessa forma, 

as personagens não têm que se redimir ou expiar as suas culpas mediante os seus atos, 

como Benigno em relação à Alicia, a qual é de total inocência. 

Almodóvar citado por Strauss: 

Seu sentido moral não é o mesmo que o nosso, é um inocente que não 
atingiu a idade adulta no seu mundo paralelo. Ele sempre se ocupou 
da mãe e quando ela morre ocupa-se de Alicia, que por assim dizer a 
substituiu. Mas ele se apaixona por ela e isso o muda literalmente 
como uma criança que não está preparada para viver o amor adulto 
(apud Strauss, 2008, p. 255/262). 

 

A verdade do desejo pode ser articulada na ficção, sendo que o encobrimento do 

real é a fantasia como a cena produzida no falso filme, que é a do ‘homem-falo’ 

entrando na vagina da mulher. O imenso espaço corporal da personagem lembra uma 

poesia erótica, que perpassa a mensagem do homem querer unir-se a mulher através do 

seu corpo, eternamente. 
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O erotismo recai na combinação entre interdito (a realidade e suas leis) e a 

transgressão (a violação do corpo de Alicia) e pode-se dizer que a opção do enfermeiro 

é pela fantasia e de se aventurar em paragens românticas inexploradas. 

 

 
F. 53 - Colagens das cenas de O amante minguante 

Fonte: livro The Pedro Almodóvar Arquives (p. 282-283) 
 

O amante minguante, seguindo a estética do surrealismo, aponta para a 

transfiguração do corpo no prazer e na dor cujo prazer físico, sem ser envergonhado ou 

escondido, é um emblema do prazer extremo mantendo distância de si mesmo, como 

uma saída da mera vida cotidiana e se dá a conhecer por um aviso feito num sonho. 

Além disso, o curta-metragem expurga os anos de opressão e censura nos filmes 

espanhóis e está próximo do sonho, com imagens em preto e branco que em parte 

explicam a semelhança com o mundo onírico. 

Almodóvar ao incorporar o elemento do desejo nesse filme, o seu ponto de 

partida são as manifestações irracionais das personagens, sendo também acompanhados 

de um conteúdo homoerótico. Nota-se que, em Fale com Ela (2001), o desejo aparece 

como uma espécie de metáfora de um objeto inatingível e, justamente por isso, sempre 

procurado. As musas silenciosas são mulheres inacessíveis, que parecem só serem 

encontradas no sonho ou no sono da morte em que estão mergulhadas como surge na 

coreografia de abertura do filme, o Café Müller de Pina Bauch (1978). Além da 

homenagem à sua colega Pina Bauch, Almodóvar comenta que: 
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(...) foi a melhor imagem que encontrei para representar duas 
mulheres no limbo e no qual os protagonistas da minha história 
viveram. As duas mulheres em coma que, apesar da sua passividade 
evidente, provocam o mesmo consolo, a mesma tensão, a paixão, o 
ciúme, o desejo e a desilusão (...) (Almodóvar, 2012, p. 275). 

 

 
F. 54 - A coreógrafa Pina Bauch em Café Müller 

Fonte: google.com - acesso em 14.05.2016 
 

As duas mulheres sonâmbulas em cena de olhos bem fechados e braços 

estendidos movendo-se ao som de The Fairy Queen, do compositor inglês Henry 

Purcell, estão vestidas de camisola e um homem vestido de preto, que vai tirando as 

mesas e as cadeiras de bar para que elas não se chocarem no caminho. O discurso é 

silencioso e ao mesmo tempo falado pela linguagem apenas do corpo e suas conexões 

com a dança. A música é usada sem cortes, mas alternadas com momentos de silêncio 

produzindo uma atmosfera no filme: 

As duas composições de Henry Purcell, árias femininas de A Rainha 
Mágica e Dido e Enéias, são canções tonais girando em torno da dor 
do amor e da separação, mágoa e desespero, que são relativos em 
grande parte ao conteúdo da peça, os sentimentos de solidão e 
estranhamento, e a busca de ajuda pelos vários parceiros (Fernandes, 
2000, p. 172). 

 

Segundo a autora, a peça explora as fronteiras entre a dança, o teatro, e a vida 

cotidiana, bem como, os papéis sexuais nestes três universos. As mulheres se debatem 

de olhos fechados numa coreografia angustiante, quem sabe, em busca do amor que 

partiu. Nesse sentido, a dança também implica numa conexão com o roteiro do filme e 

seus personagens, sentimentos e sensações de dor de amor. 
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Em Fale com Ela, as micronarrativas se contagiam numa rede de simbolismos 

que apresenta a outra personagem, a da toureira Lydia (Rosário Flores), que sofreu um 

acidente com um touro sendo internada na clínica El Bosque, a mesma em que se 

encontrava Alicia e Benigno. A toureira era muito comprometida com a sua carreira 

cuja profissão foi articulada em prol do desejo paterno. Ele queria ser toureiro, mas foi 

apenas um banderillero, ou seja, um auxiliar do toureiro. Aliás, seu sonho era ter um 

filho, mas como isto não aconteceu ele impôs à filha a tal profissão. 

A estratégia de preservação do sistema do patriarcado encarna a ordem da 

civilização e da afirmação de gênero e explora os mecanismos simbólicos do feminino 

relegado ao silêncio e sem voz como afirma Kaplan. Conforme a sua teoria em relação 

ao patriarcado, a voz interna de Lydia foi confiscada o que deixou marcas como o seu 

sacrifício de toureira ao sucumbir aos desejos paternos. O diretor transformou o seu 

destino, pois, por meio da coragem e da determinação para enfrentar os touros, ela deixa 

de ser o objeto do sacrifício imputado pelo pai, passando a ser uma figura corajosa. 

O fato de Lydia ultrapassar as fronteiras que a circunscreviam no mundo 

masculino das touradas revela a troca de papéis na narrativa do cineasta, considerando 

também que ser toureiro é uma mistura andrógina, na qual em algum momento 

sobrepõe a movimentação masculina e outros pelo componente feminino para dominar 

o touro. Conforme Guinsburg: “Sempre haverá o modo varonil de guerrear com o 

animal adversário” (2008, p. 457). 

A referida personagem com o seu modo varonil de guerrear, aliado ao seu 

coração vigoroso de mulher vai mediar as suas vozes passivas e ativas dentro da 

narrativa. Nota-se que a sua caracterização passiva em relação às ordens do pai não 

esgota a possibilidade de Lydia assumir uma postura ativa na sua vida, pois a sua força 

e coragem também podem pertencer como características do feminino e segundo 

Hannah Arendt: “(...) a conotação de coragem, que hoje reputamos como uma qualidade 

indispensável a um herói, já está de fato, presente na mera disposição de falar, de agir e 

de inserir-se no mundo e começa uma história própria” (Arendt, 2001, p. 310). 

A característica indispensável da heroína de Almodóvar é de encarnar tanto o 

feminino quanto o masculino desestabilizando os parâmetros, que fundamentam a 

diferença sexual. Assim, a construção da personagem possibilita que a mesma se 

distancie dos padrões da mulher submissa e sem voz, como é a mulher que se deixa 

envolver pelos laços nocivos do patriarcado. 
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A indumentária da toureira, confeccionada com lantejoulas, ouro e prata desnuda 

a personagem e impõe a sua imagem viril e sedutora ao mesmo tempo: 

(...) um complexo conjunto de peças de seda enfeitadas com fios de 
ouro e prata, que lhe dão um especial toque luminoso formado por 
meias, calças, camisa, a chaquetilla e a gravata curta. O conjunto fica 
completo com a montera, o chapéu de duas pontas” (Buades, 2008, p. 
20). 

 

A personagem emoldurada pelo traje icônico de toureiro, que é chamado de 

luces (luz, em português), a sua arma será a sedução para dominar o touro com o 

movimento de sua capa vermelha, deixando-o confuso e vulnerável à penetração da 

espada e das lanças. A sua vestimenta na arena além de protegê-la é também o véu, que 

remete às estratégias femininas de sedução frente ao potente animal. O seu desafio de 

lutar e lançar o seu corpo junto ao do animal selvagem rompe com o estereótipo do 

toureiro, do masculino. Em Almodóvar a mulher também pode ser corajosa. 

 

 
F. 55 - A indumentária da toureira em Fale com ela 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 16.08.2016 
 

O corpo e suas funções são recorrentes nos filmes de Almodóvar, especialmente 

as personagens Alicia e Lydia, que se encontram prisioneiras de muros simbólicos e 

reais, sendo bem representadas nas coreografias de Pina Bauch como no prólogo e no 

final do filme. Nota-se que as bailarinas de olhos fechados e de camisola evocam o 

mundo dos sonhos, que é articulado na diegese do filme como a história de amor 

proibido de Benigno e sua fantasia de ser correspondido representada no curta-

metragem O amante minguante. 
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As mulheres ‘no limbo’, apesar da sua passividade evidente, provocam o mesmo 

consolo, a mesma tensão, a paixão, o ciúme, o desejo e a desilusão que atravessam a 

vida das personagens. À luz do trauma, elas buscam uma vitalidade da vida como uma 

metáfora na peça Mazurca Fogo (1998), apresentada no final do filme, onde os 

bailarinos dançam uma música num ritmo caribenho. Além disso, o cenário imita uma 

cachoeira e a vegetação, que evoca um bosque de ninfas, num clima de verão com as 

vestimentas floridas das mulheres em cena. 

A cena final de Fale com Ela expressa a tentativa do cineasta em demonstrar ao 

espectador como os sentimentos podem transformar as pessoas diante de situações 

limite como a morte como, por exemplo, o título do filme que é sugestivo, na medida 

em que sinaliza o “fale com ela” de Benigno, que encontrou na palavra o poder da cura, 

ou seja, o seu prazer de narrar e demonstrar como as palavras podem paralisar as vidas 

de quem as escuta ou funcionar como arma contra a solidão. 

O melodrama abrange a paixão expressa na forma dos desejos inconscientes, 

sem cercas ou fronteiras e a reiteração deste tema se transforma na temática central da 

maioria dos filmes de Almodóvar, como também resume todo o discurso 

cinematográfico do desejo sendo, porém, bem diferente do período da Movida, que era 

envolvida num clima de euforia e de despreocupação. 

A voz passiva feminina se desconstrói no cinema de Almodóvar, que demonstra 

o seu inconformismo com a ordem patriarcal, portanto ele encontrou a estratégia 

cinematográfica de alterar o lugar da mulher convencional no cinema. Alicia e Lydia ao 

dançarem a coreografia da vida e parafraseando Mallarmé: “a dança é um texto móvel 

de um discurso silencioso, que fala pelo corpo”. 

O diretor internalizou os seus fantasmas dos traumas da igreja de maneira 

própria, a qual inclui o riso e o prazer retratados nas suas narrativas bem como na forma 

de paródia e da violação dos interditos, que repousam entre o céu e o inferno em Maus 

hábitos. A violação destes, cujo sonho da razão desconhece, somada à presença do 

extraordinário, da irreverência e da disposição do diretor, o caráter destas suas obras 

fílmicas citadas neste capítulo fogem à normalidade, o qual coloca em movimento as 

suas personagens estranhas e esquisitas, que possuem a sexualidade difusa e ‘desviante’. 
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Nesse elenco de personagens com a sexualidade ambígua inclui-se os gays, 

travestis e transexuais, conforme os estudos do último capítulo apresentado nesta tese a 

partir da leitura dos filmes: A lei do desejo (1987) e a temática homoerótica, a travesti 

Agrado do filme Tudo sobre minha mãe (1999) e os personagens transgêneros no filme 

A pele que habito (2011). O transexual é uma pessoa com conflitos com ele mesmo na 

ocasião da troca de sexo como demonstra a película de Almodóvar. O personagem 

Vicente/Vera torna a especulação sobre a identidade estabelecendo conexões com o 

tema dos trangêneros. 
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CAPÍTULO 4 

IDENTIDADE, SEXUALIDADE E GÊNERO NO CINEMA DE PEDRO 
ALMODÓVAR 

 

 
F. 56 - Elenco de personagens gays e transexuais em Almodóvar 

Fonte: google.com - acesso em 14.05.2016 
 

Suponho que um homem poderia redecorar seu escritório, mas ele nunca pensa em coisa 
tão simples. Não, minha cara, o homem só tem um meio de escapar do seu velho ego – ver um 

outro eu no espelho dos olhos de alguma mulher. 

As Mulheres (George Cukor, 1939)  

 

Pedro Almodóvar utiliza uma configuração plástica da visualidade corporal e 

sexual em alguns de seus filmes e não há meio-tom; o erotismo almodovariano é 

entremeado pelas manifestações de amores passionais, que permitem ao espectador 

refletir sobre o mesmo envolvido nas negociações e circunstâncias em que o sexo e a 

morte estão ligados, conforme destaca o capítulo três da tese. O corpo do prazer é 

transfigurado na dor e a sensação do gozo visa encontrar a morte, caracterizando-se 

como equivalente negativo do gozo sexual, qualificado de petite mort. 

O quarto capítulo gira em torno das categorias do masculino e do feminino, que 

se confundem com as identidades dos travestis e transexuais, sendo que o diretor deixa 

que o desejo opere em sua multiplicidade e liberdade, mostrando a personagem pelo que 

ela é; na sua filmografia existe lugar para todos. Ademais, elas não desejam ser 

‘integradas’ e nem tão pouco ‘toleradas’, pois não aspiram ser nenhum modelo de 



92 

comportamento. Almodóvar aponta para um discurso que demonstra (consciente ou 

inconscientemente) desde o início de seus longas-metragens, a reprodução e a 

disseminação da história de gênero como a personagem Agrado (Antonia San Juan) em 

Tudo sobre minha mãe (1999), da sexualidade ampla e diversificada propostas pelo 

diretor, numa realidade ficcional rica e variada, que explora a diversidade sexual. 

O filme A pele que habito (2011) abriga o exercício da intertextualidade no 

cinema deste diretor, bem como a troca de sexo, os transgêneros. O diretor demonstra 

um caráter de sua obra fílmica, que foge à normalidade ao inserir personagens que 

possuem uma sexualidade considerada “anormal”, sem obscurecer os seus desejos ou 

domesticá-los. 

Nesse contexto, a questão da concepção tradicional de gênero e de sexualidade 

combina com o tema do feminino independentemente dos percursos que cada 

personagem percorre nas narrativas. A pluralidade e a fluidez da sexualidade das 

personagens se reflete no discurso fílmico do diretor, que indiretamente aponta para 

uma crítica ao patriarcado a partir das identidades transgênicas. Trans (vem do latim do 

outro lado), transgênero e transexual são temas associados na comparação entre gêneros 

que difere do gênero designado ou imposto. A exploração de suas personagens permite 

outras possibilidades de modos de ‘ser’ na intenção da reinvenção de si mesmos. A 

questão a ser analisada neste capítulo é de que forma as personagens trans e seus 

figurinos auxiliam na representação destas personagens. 

O arcabouço teórico heterogêneo é construído a partir de diferentes áreas do 

conhecimento, como os dispositivos narrativos do cinema contemporâneo de Michel 

Martin e a sua obra A linguagem cinematográfica (2013); a obra organizada por Mirian 

Mirian Grossi Interdisciplinaridade em diálogos de gênero (2004), voltada às questões 

sobre as temáticas da homossexualidade feminino-masculina. Os conceitos de Judith 

Butler em seu livro Relatar a si mesmo: Crítica da Violência Ética (2015), bem como a 

formação da identidade cultural na pós-modernidade, conforme os conceitos de 

Zygmunt Bauman, que explora o tema da crise das identidades, na modernidade tardia e 

forma um conjunto de conceitos sobre identidade, gênero e sexualidade na sua obra 

Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi (2005). O livro de Guacira Lopes Louro, 

intitulado Um corpo estranho – Ensaios sobre sexualidade e teoria queer (2004), 

fornece os conceitos de sexualidade no cinema. 



93 

O interesse pela sexualidade na construção do sujeito moderno ocorreu no fim 

do século XIX na Europa, quando a sexualidade passava a se mostrar cada vez mais 

central num processo de valorização da intimidade e que já vinha se processando desde 

o Romantismo. Sigmund Freud (1856-1939) concordava com o filósofo Nietszche de 

que o mundo é uma multiplicidade de forças e de vontades, num combate constante em 

eterno devir. 

O período estava atravessado pelo discurso médico e Positivista e Freud será 

testemunha não só da crise política, econômica e social na Europa, mas também do 

conflito existente em relação as identidades sexuais, sendo que o homem moderno 

estava perdido e precisava encontrar um norte para poder enfrentar os desafios que 

viriam pela frente com o fim dos modelos antigos. 

Freud irá se contrapor às questões da racionalidade filosófica e modifica 

totalmente a ideia que a filosofia tinha do homem com a enunciação do inconsciente e 

revelou que, a consciência é apenas uma parte visível do iceberg, sendo o homem 

pulsão e desejo. A consequência deste descentramento do sujeito da razão pela qual se 

postulava até então e fomentada pela Revolução Francesa (1789-1799), a psicanálise 

propõe que o inconsciente se constitui como fonte da vida consciente e inconsciente. 

Posteriormente, ele vai apontar para a existência da pulsão de morte, que ele passa a 

conhecer por meio de seus estudos e dos acontecimentos como a invasão da tropa de 

Hitler, na Àustria, em 1939. 

Segundo Gibson: 

A cultura não confirma somente a identidade pessoal de cada 
indivíduo, mas também lhe oferece os fundamentos da identidade 
sexual. E embora essa identidade tenha alicerces fisiológicos 
conforme demonstra os postulados do fim do século XIX, ela é 
também uma construção cultural, uma brecha ou deslocamento no 
corpo da cultura, que afetará sem dúvida o modo de interação entre 
homens e mulheres (Gibson, 2006, p. 92/93). 

 

A ideia de Gibson renova a concepção da identidade sexual como uma questão 

apenas de natureza biológica como apontava os iluministas. A construção cultural 

também teria a responsabilidade na formação destas identidades na sociedade e Freud 

com seus estudos sobre a sexualidade teve um papel fundamental para o pensamento da 

época. Desde o início de sua obra o médico vienense está entre a arte e a ciência, que 
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repercute num ideal científico necessário para que o meio científico aceitasse a 

psicanálise como uma matéria científica e que validasse os seus estudos. 

A sociedade, que enfrentava mudanças radicais nos papéis sexuais e provocado 

pelas Revoluções Francesa e Industrial, que ocorreu na Europa nos séculos XVIII e 

XIX, o conflito entre as representações simbólicas tradicionais do mundo apresentava 

uma nova realidade, que causou uma colisão entre o novo e o velho e ficou marcado 

pela questão das diferenças sexuais, cuja interrogação foi iniciada pela psicanálise, que 

marcou de forma indelével este período. 

 

 
F. 57 - Two Friends – Henri de Toulouse-Lautrec – 1895 – Fundation E. G. Bührle–Zurique 

Fonte: google.com - acesso em 20.06.2017 
 

Posteriormente, a revolução feminista das décadas de 60 e 70 nos Estados 

Unidos nasceu dos protestos das mulheres e se expandiu para outros países. O 

movimento da liberação sexual provocou uma reavaliação do comportamento das 

mulheres e a sua submissão ao masculino. O movimento também contribuiu para 

legitimar o movimento gay e a figura do transexual. O recato foi cada vez mais 

destacado como um produto histórico infeliz da “tradição religiosa judaico-cristã” e da 

ascensão da burguesia capitalista e dizia-se que o tabu do corpo estava se esmigalhando 

sob a reafirmação da sexualidade humana e da negação da culpa sexual. 

Durante os anos 60 e 70 do século passado, há o surgimento dos movimentos 

feministas, gays, lésbicos e transgêneros politicamente organizados, tendo a sexualidade 

como tema central e levando ao aparecimento de várias teorias, que tratam da questão 

como a psicanálise, a psicologia, a sociologia. 
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O descobrimento da pílula anticoncepcional, no mesmo período, também é outro 

fator importante porque deu às mulheres o domínio sobre o seu corpo e a autonomia 

sexual para desfrutar da sexualidade como bem entendessem e sem se preocuparem com 

a procriação. O movimento feminista fez cair por terra a ideia do corpo feminino como 

somente biológico e determinado pela sua essência. Enquanto, o movimento 

homossexual junto com o movimento feminista promoveu novas formas de 

subjetivação, mas que ainda carece de um pensamento crítico da sociedade e de leis que 

possam garantir a sua opção sexual e que combatam à homofobia para que o 

homossexual deixe de ser um anormal ou transgressor, que tanto afetam a sociedade e 

até grupos extremistas, que são contra o homoerotismo. 

Importante frisar que a teoria feminista defende a identidade dada pelo gênero e 

não pelo sexo, que escondia a aproximação entre gênero e essência, entre gênero e 

substância, de modo que aceitar o sexo como um dado natural e o gênero como um dado 

construído, determinado culturalmente, seria aceitar também que o gênero expressaria 

uma essência do sujeito. 

A forma dessa identidade seria constituída e também fluída e assiste-se a um 

amplo processo de desestabilização da dicotomia tradicional dos papéis sexuais, que se 

reflete no cinema, ao mostrar toda a dimensão irreversível deste processo. Segundo 

Lipovetsky: “(...) progressivamente o fenômeno gay se impôs, encontrando sua 

legitimação nas telas em filmes, que o mostram num contexto muito diferente da 

condenação moral ou da simples derrisão” (Lipovetsky, 2009, p. 118). 

O desenvolvimento desses temas deve ser visto como parte de um esforço, no 

final do século XIX e começo do século XX, para definir mais estreitamente os tipos e 

as formas do comportamento e das identidades sexuais, conforme explica Souza Lago: 

(...) a crise sociocultural que vivemos, na qual vacilam as identidades 
de gênero e os papéis convencionais de homem e de mulher não têm 
mais a habitual estabilidade. O estudo da sexualidade humana aponta 
para a construção, ao longo da história, de moldes unívocos que 
buscaram na correspondência entre sexo biológico e gênero social, a 
coerência da identidade de gênero (Souza Lago, 2004, p. 125). 
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F. 58 - O sono – Gustave Courbet – 1866 – Museu du Petit Palais – Paris 

Fonte: livro A arte do século XIX (p. 219) 
 

A formação da identidade cultural na pós-modernidade, conforme os conceitos 

de Zygmunt Bauman exploram como a crise das identidades na modernidade tardia 

formam um conjunto de ideias sobre a constituição do sujeito, conforme o filósofo 

explica: 

A ideia de identidade nasceu da crise de pertencimento e do esforço 
que esta desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o “deve” e 
o “é” e erguer a realidade ao nível dos padrões estabelecidos pela ideia 
de recriar a realidade à semelhança da ideia (Bauman, 2005, p. 26). 

 

Segundo o filósofo polonês, à medida que nos deparamos com as incertezas e as 

inseguranças da “modernidade líquida”, nossas identidades sociais, culturais, religiosas, 

profissionais e até sexuais sofrem um processo de transformação contínua, que vai do 

perene ao transitório com todas as angústias para a psique que tal situação suscita. O 

anseio por uma identidade vem do desejo de segurança, sendo ele próprio um 

sentimento ambíguo. Embora possa parecer estimulante no curto prazo, cheio de 

promessas de uma experiência ainda não vivenciada é como flutuar sem apoio num 

espaço pouco definido e produtor de ansiedade. 

Segundo o filósofo, o acesso ao prazer continua num árduo e difícil trajeto a ser 

penosamente descoberto por cada um. E a possibilidade de assumir riscos, ter a coragem 

exigida pelo ato de fazer escolhas, gera a confiança necessária, como habitar um 

universo como nos desenhos criados pelo artista holandês Cornelius Escher (1898-

1972), onde ninguém, em lugar algum, pode apontar a diferença entre um caminho ou 

outro. 
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F. 59 - Bond of Union – Escher - 1956 

Fonte: google.com – acesso em 13.08.2017 
 

Judith Butler defende a ideia de gênero, que não deve ser compreendida como 

algo estável, pois se trata de um processo contínuo de repetições e reafirmações, a ponto 

de ser configurada como algo que, na sua multiplicidade, excede e desafia as normas da 

sexualidade humana. Desde a publicação do seu livro Problemas de gênero (1999), a 

filósofa americana questiona a patologização dos casos de transexuais e de transgêneros 

e a autora reformula o conceito de gênero e toma os seres considerados pela sociedade 

como “abjetos”, os homossexuais, os transexuais, os hermafroditas e os transgêneros 

como uma ideia de um ato performativo, uma ação pública; a encenação de 

significações já estabelecidas socialmente: “(...) o surgimento dos movimentos 

feministas, gays, lésbicas e transgêneros politicamente organizados com as suas origens 

no Ocidente, entre o heterossexual e o homossexual como anormal ou monstro” (Butler, 

2015, p. 379). 

O gênero não é fixo, ele é feito de reiterações construídas ao longo do tempo e a 

subversão não é só na mudança de sexo, mas de si e cabe ao indivíduo sustentar as suas 

escolhas. O sexo deve ser entendido como uma constante anatomicamente distintiva que 

corresponde aos aspectos fáticos do corpo. Em troca, o gênero remete a forma e o 

significado cultural que adquire o corpo dado segundo os modos variáveis da 

aculturação: “(...) o primeiro conceito designa um conjunto de fatos corporais idênticos 

e fixos, o segundo apela para a variedade de modos através dos quais os corpos 

adquirem significado cultural” (Rodrigues, 2008, p. 102). 

Segundo as autoras, Butler e Rodrigues, as diversas sociedades lidam com as 

questões de gênero de diferentes formas, bem como, os tempos históricos com as 

dualidades masculino/feminino e os simpatizantes do mundo: 
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(...) não é qualquer corpo que pode ser lugar do lócus do gênero 
“mulher”, mas um corpo já definido previamente a tal efeito 
emblemático de ser mulher, ou seja, ser um gênero é assumir uma 
postura no uso do corpo com uma posição crítica. O gênero indica 
formas alternativas e intercambiáveis ao sexo, em razão de destituir o 
gênero ou o sexo para que não reste qualquer tipo de estabilidade 
conceitual ou naturalizante (Rodrigues, 2008, p. 104). 

 

A chave do surgimento dos grupos da comunidade gay e feminista reside na 

visibilidade pura para combater preconceitos e formas de exclusão muitas vezes 

associados aos discursos médico, legal e religioso. A busca da igualdade de direitos em 

uma sociedade marcada pela universalização dos valores do homem euro-norte-

americano, adulto, branco, hetero são contestados e Butler discute também a ética dos 

gêneros e a sua performatividade, que repete as normas dominantes. 

Nesse sentido, o pensamento convencional apenas pode conceber uma cultura 

em que a heterossexualidade ordene as relações humanas, a produção de conceitos e os 

processos conscientes e inconscientes. Assim, é produzida uma leitura da realidade na 

qual os seres humanos são dados como invariantes, não tocados pela história e com 

psiques idênticas porque marcadas geneticamente, como conclui Nádia T. Covolan: “O 

corpo é construído socialmente como depositário de princípios de valores e da divisão 

entre masculino e feminino, que deriva apenas do corpo em sua realidade biológica” 

(Grossi, 2004, p. 79). 

O fenômeno gay se impôs nas telas do cinema como se pode observar no 

documentário de Lisa Ades e Leslie Klainberg, que reconstruiu a história dos gays e 

suas revoluções em Fabulous! The story of Queer cinema (2006). O problema das 

identidades não é apenas subjetivo, é um problema que fala da intrincada relação dos 

sujeitos com a cultura, a história, as políticas, as ciências e as religiões. 

Segundo Lipovetsky: 

As questões identitárias e sexual no cinema contemporâneo é forte e 
coloca questões como o que é ser homem hoje. Os homens de hoje 
revelam uma fragilidade íntima sob os torsos musculosos e as barbas 
viris, que se escondem seres comuns, sem qualidades particulares e 
frágeis mesmo como retratos de solidão e suas vacilações (Lipovetsky, 
2009, p. 116). 
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Ainda segundo Lipovetsky, as condutas masculinas acabaram sendo vistas pela 

sua singularidade, e escondem uma fragilidade que fica invisível debaixo das barbas 

viris. O sujeito continuará buscando a sua identidade e construindo a sua biografia, a 

qual tece as diferentes partes do indivíduo numa unidade da sua plenitude. Dessa forma, 

parece ser possível o sujeito fazer uma escolha, inclusive no âmbito sexual. O enfoque 

nos é que remetem aos processos psicológicos das personagens e que funcionam como 

zonas indeterminadas que o autor/diretor utiliza como recursos para tonar uma 

personagem até certo ponto inesgotável. 

Almodóvar por meio de múltiplas vertentes de representação foge não só dos 

modelos de gêneros cinematográficos como também é contrário a definição dos gêneros 

como normativos implantados pela cultura e sociedade, que acabou tornando-se como 

marca autoral. Segundo Carlos: “Todas essas atrizes e personagens fora na norma 

guardam um quê do próprio Almodóvar. Suas performances mimetizam não só um tipo 

de mulher em constante ebulição, mas também o próprio programa gestual do diretor” 

(Carlos, 2011, p. 24). 

As condutas anormais de suas personagens são vistas como extraordinárias e a 

singularidade traduz-se através do comportamento num mundo em que a diferença 

individual se tornou um valor primeiro contrariando um tempo em que a ditadura de 

Franco impunha a perda da identidade de seus cidadãos. As personagens de Almodóvar 

não apresentam nenhuma dificuldade em reconhecer a sua ambiguidade sexual e 

participam as polaridades entre o masculino e o feminino dentro de sua cinematografia 

desde a década de 1980, que incluía o tema do homoerotismo. 

O esforço contínuo do diretor se define em construir-se como autor/diretor 

cinematográfico e que revela um cinema onde tudo perde a radicalidade. Almodóvar é 

visto como transgressivo na medida em que ultrapassa as normas e as proibições morais 

e culturais de seu país conforme o primeiro filme realizado pela sua produtora El Deseo 

e mostra a audácia do diretor em revelar a ambiguidade sexual na tela e que separa as 

fronteiras da identidade de gênero no filme A lei do desejo (1987). Os amantes através 

de sua sexualidade revelam um amor genuíno e porque não dizer, uma aprendizagem 

amorosa, onde a homossexualidade se impõe como algo natural. O olhar para o outro e 

a alteridade independe se é feminino ou masculino. 
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4.1 A lei do desejo 

 

Na Espanha os travestis, homossexuais e transexuais se mostram nas décadas de 

70 e 80 do século passado como representações da liberação contra o regime da 

ditadura, que declinava. Almodóvar se impôs como uma busca pela dignidade humana, 

por meio de suas personagens, em que Eros toma posse de suas narrativas. O diretor 

neste período nas suas experiências cinematográficas, ao sabor da liberdade e da 

transgressão, retrata as paixões de forma divertida e sem compromisso, bem como 

expande as categorias de masculino-feminino e revela em seus filmes as identidades 

lésbicas, gays, travestis e transexuais. 

 

 
F. 60 - Cena do filme A lei do desejo – fonte: El Deseo.com. – acesso em 13.09.2017 
 

No final dos anos 80 do século passado, considerando os grupos do LGBT, 

ocorre uma ressignificação do termo para teoria queer, enunciado primeiramente, pela 

feminista italiana Teresa de Laurentis. 

Segundo Gerace: 

O fenômeno do cinema queer foi apresentado no outono de 1991, no 
Festival de Toronto e subverte identidades e convenções de gênero 
sexual onde era "tudo bem ser gay" e apresenta um cinema 
apaziguador onde os gays, transgêneres e bissexuais faziam parte da 
sociedade. (Gerace, 2015, 201). 
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O filme A lei do desejo (1987) demonstra a temática homossexual, na qual o 

cineasta Pablo (Eusebio Concela) vive um triângulo amoroso num melodrama composto 

de amor, culpa, tentativas de separação e movimentos pela expressão da paixão e do 

desejo. Entre as referências do filme, destacam-se o corpo de Antonio (Antonio 

Banderas) nos braços de Pablo, o qual evoca a obra Pietà de Michelangelo (1498-1499), 

em frente ao altar, com fotos de atrizes no meio de flores e velas, num ambiente 

altamente kitsch. A trilha sonora tem alguns temas compostos pelo próprio Almodóvar 

como a canção Voy a ser mamá e o clássico francês “Ne me quitte pas”, de Jacques Brel 

na voz da diva Edith Piaf. 

Almodóvar ao construir suas personagens incorporando a dramaturgia dos 

excessos, amplifica a realidade e onde aparecerem as motivações mais obscuras da 

personagem encobertas pelas formas do desejo. Os projetos humanos, cujo mérito é o 

seu esforço, apresenta a ausência de um juiz, em que ninguém pode cobrar as ações da 

personagem, porque cada um é juiz de si mesmo. 

 

4.2 Tudo sobre Agrado 

 

 
F. 61 - Agrado (Antonia San Juan) 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 16.07.2017 
 

O filme Tudo sobre minha mãe (1999) apresenta a travesti Agrado (Antonia San 

Juan), é uma mulher que resolve as coisas com doses de tragédia e, depois de viver a 

vida de um caminhoneiro, se transforma em mulher e diz: “Fui à Barcelona e coloquei 

peito e bunda e virei puta!” (frase extraída do filme). A personagem manteve o pênis, 

que simboliza a mulher multifacetada e como um ato de liberdade provou ser o que 

queria ser. Dessa forma, a personagem de Almodóvar se coloca num corpo que pode ser 
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transitório e que prevê outras mudanças, outras experiências de acordo com seus 

desejos. 

Segundo Guacira Lopes Louro: 

O desejo da travesti é o de tornar-se outro, mas que, Agrado assinala 
em seu discurso é mais o processo de tornar-se do que o produto final 
da mudança. Ao apontar para o silicone (e não simplesmente para o 
seio), ela aponta para o processo, para o movimento inscrito nesse 
corpo”. Segundo a autora, a travesti sem papas na língua parece 
privilegiar o seu percurso e não a chegada, quando descreve, para uma 
plateia do teatro, o processo de construção de seu corpo e a quantidade 
de silicone que carrega. Nesse momento, a personagem afirma que o 
que tem de mais autêntico é exatamente o silicone, ou seja, aquilo que 
se diz do modo mais material possível, da sua intervenção sobre o seu 
próprio corpo. Ela aponta para o seu percurso em transformar-se, em 
tornar-se mulher (Louro, 2004, p. 22). 

 

Agrado brinca com a sua própria objetificação ao despertar a curiosidades dos 

homens no filme e fica à frente de ser apenas um objeto, que simboliza uma saída pelas 

quais as mulheres podem se identificar com a personagem. Os filmes de Hollywood 

sempre objetificaram as personagens femininas no cinema como objeto de fetichismo e 

voyeurismo. Porém, no cinema de Almodóvar suas personagens colocam em xeque a 

ordem patriarcal por meio do seu exercício para a liberdade a partir de uma sexualidade 

ambígua ou desviante. 

O reconhecimento da diferença anatômica não ocorre com os travestis e 

transexuais, eles trazem a rebeldia de se aferrar a um momento especial da vida infantil. 

Segundo Gerace: “O travesti é um performer de si mesmo, que destrói as normativas 

sexuais de homem ou mulher assimilados passivamente” (Gerace, 2015, p. 165). 

As identidades são cambiantes e assumem a forma de uma experimentação 

infindável, na qual o caráter ilusório da identidade fixa e permanente é substituído pelo 

movimento da transformação, aliando-se aos desejos de cada personagem. E o que é 

visto como seguro e familiar, a preferência é para o estranho, o esquisito, na medida em 

que o diretor acolhe personagens com este perfil e aposta na sua diversidade sexual 

abdicando de alguma moral. 

A chegada em massa de mulheres na direção de filmes, a partir de 1980, cujo 

domínio até então era reservado aos homens, as cineastas também contribuem para uma 

nova dimensão constitutiva do cinema pós-moderno, conforme salienta o crítico 
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Lipovetsky: “A pluralidade do cinema não recai apenas na questão da identidade sexual, 

mas na desregulação do papel feminino (...) assim elas podem rir dos homens 

dispensando-os de fazer isso por elas” (2009, p. 115). 

Nesse sentido, o filósofo Bauman comenta que: 

No admirável mundo novo das oportunidades fugazes e das 
seguranças frágeis, as identidades ao estilo antigo, rígidas e 
inegociáveis, simplesmente não funcionam. (...) a identidade não é 
vista como uma coisa imutável, mas como algo em progresso na 
forma de um processo. E em toda e qualquer escolha, a natureza é 
provisória assim como toda e qualquer identidade (...) a ideia é de que 
nada na condição humana é dado de uma vez ou imposto sem direito 
de apelo ou reforma (...) (Bauman, 2005, p. 33/90). 

 

A constatação das diferenças sexuais, o travesti se recusa a aceita-las, 

provocando com isso profundas consequências em sua identidade sexual. Ele mantém a 

crença infantil, afirmando que somos todos iguais, todos – homens e mulheres – temos 

pênis como Agrado. Com isso evita o terror da castração como uma metáfora da ameaça 

da interferência da figura paterna, que simboliza esta castração que ecoa dentro de cada 

indivíduo. 

Telles (2012) comenta também que o leitor leigo ao ler tudo isso poderá ter uma 

sensação de estranheza, não reconhecendo em suas próprias lembranças da infância 

nada que, nem de longe, pareça com o que aqui é descrito. O leitor está parcialmente 

correto, dado que o aqui relatado, ocorrido no passado, caiu sob repressão no 

inconsciente, desaparecendo da consciência e só fazendo emergências nos sonhos, nos 

atos falhos e nos sintomas tão frequentes na prática analítica e ainda nos mitos e 

produções artísticas como no cinema. 

O autor acrescenta ainda que: 

Vivemos no crepúsculo de uma injusta sociedade patriarcal. No 
momento, os velhos padrões perderam a antiga força e os novos ainda 
não estão bem definidos. O resultado é uma infeliz e triste confusão de 
papéis, e as saídas encontradas geram evidente desconforto (...) 
(Telles, 2012, p. 185). 

 

Telles acredita que, se considerarmos a arte como uma ilusão, numa recriação 

artificiosa da realidade, que não obstante revela uma verdade antes desconhecida, 

iluminando-a e tornando-a mais compreensível, quem sabe o transexual ou mesmo o 
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travesti possa ainda ser visto com uma espécie de artista, o mais radical deles, aquele 

que realiza sua obra em seu próprio corpo, recria seu espetáculo num happening feérico, 

frenético, louco, fascinante, no qual se revela uma verdade psicológica que é o desejo de 

negar toda limitação humana, a finitude, a morte, simbolizados na recusa à castração. 

Almodóvar de modo geral, o tema dos gays e travestis têm sido um poderoso 

motor para a execução das construções de suas personagens negando as diferenças, a 

limitação humana da sua sexualidade, bem como, aponta também para o seu próprio 

desejo de imortalidade, de permanência, de deixar marcas no tempo como uma 

reivindicação para as mudanças nas leis de tudo que seja próximo da repressão e da 

intolerância. 

 

4.3 A pele que habito e as obras de Louise Bourgeois: transgêneros e 
intertextualidade 

 

 

(...) hoje, a ideia de uma sexualidade culpada faz muito menos sentido no campo da arte. 
Talvez ela tenha sido substituída por uma ideia de um corpo obsoleto, ou por partes do corpo 

obsoleto, que não serve mais para acompanhar o ser humano na sua empreitada vida afora. Daí 
vem a atração pelo fake. (Canton, 2008, p. 49) 

 

Em A pele que habito (2011), o famoso cirurgião plástico Robert Ledgard 

(Antonio Banderas) tenta provar ao meio científico que é possível a construção de uma 

pele humana como uma verdadeira couraça, que protege contra todo o tipo de agressão. 

A referência importante é o filme Olhos sem rosto (Georges Franju, 1959), no qual um 

famoso cirurgião tenta transplantar um novo rosto para a filha, cuja face foi 

transfigurada em um acidente. Na busca de uma cobaia e numa ausência total de 

escrúpulos, o médico sequestra um homem e o transforma em objeto de experiências 

dermatológicas e ginecológicas. Vicente (Jan Cornet) se transforma em Vera (Elena 

Anaya) revestida com a pele artificial criada pelo médico. 
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F. 62 - Olhos sem rosto (Georges Franju, 1959) e A pele que habito (2011) 

Fonte: google.com – acesso em 03.02.2017 
 

O filme ultrapassa a norma que rege a normalidade social em que o corpo é 

atingido apenas como biológico e fisiológico. Vicente é travestido de um corpo de 

mulher, que se opõe à transformação e a sua nova identidade transgênera. A 

personagem e suas transformações corporais terão que se reinventar diante de sua 

adversidade, que o seu destino lhe apresenta. 

O corpo é apresentado é passível de transformações pela medicina como um 

corpo inacabado e em constante mutação e envolve o tema da transexualidade ao 

transportar a troca total de sexo, que demonstra o interesse do olhar almodovariano 

pelas diferentes etapas da cirurgia, as metamorfoses sucessivas que o corpo vai 

experimentando e apontando para o tema da identidade e a sexualidade na medida em 

que o novo rosto e corpo de Vicente transforma-se nas formas femininas de Vera. 

A personagem após a cirurgia não pode mirar-se numa casa sem espelhos, porém 

a sua imagem é refletida nos móveis de superfície brilhante e nos talheres que 

acompanhavam o seu prato. Vicente/Vera se mostra frágil e a roupa que cobre o seu 

corpo funciona como uma segunda pele construída pelo estilista Jean Paul Gaultier, para 

auxiliar na cicatrização dos cortes. O figurino também informa ao espectador o estado 

da alma da personagem e o estilista francês, por meio da vestimenta, apresenta o 

processo da personagem numa pele que ela não habita e a roupa transforma-se num 

aspecto simbólico de proteção como o body cor da pele. 
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F. 63 - O body cor da pele - figurino de Gaultier para A pele que habito (2011) 

Fonte: El Deseo.com – acesso em 02.08.2016 
 

Nas obras de arte na residência de Ledgard proliferam as imagens da deusa 

Vênus e suas versões como Vênus de Urbino (Ticiano, 1538) e a Vênus no espelho 

(Diego Velásquez (1647-51). No âmbito da visualidade a Vênus de Urbino se converte 

numa metáfora do corpo de Vera, que o médico contempla e a sua beleza construída é 

como um reflexo no espelho conforme o quadro de Velasquez, dando às costas ao 

espectador. Segundo Sanchez: “evoca a nudez e o erotismo carnal como as Vênus de 

Ticiano coladas na parede do corredor da mansão e as imagens se organizam num 

programa iconográfico” (Sanchez, 2011, p. 77). 

 
F. 64 - Vênus de Urbino (Ticiano, 1538) e a Vênus no espelho (Diego Velásquez, 1647-51) 

Fonte: livro Tudo sobre arte (p. 307) 
 

No filme A Pele que habito (2011), as imagens das Vênus nuas aludem 

diretamente ao tema principal do filme, que é a mudança de sexo e os efeitos sobre as 

lembranças de Vicente/Vera que, como mostra a cena através da janela, o personagem 

veste um manequim feminino na loja de roupas de sua mãe ao confeccionar um vestido. 

A volta no tempo revela a criatividade do diretor ao mostrar uma reminiscência de 

Vicente e construí a sua identidade perdida no filme. Além disso, a sua rejeição por um 

novo sexo tem seu repúdio confesso na cena em que a personagem rasga os vestidos 

enviados ao seu quarto onde estava confinada. 
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Dessa forma, os restos de retalhos dos tecidos picados irão desempenhar uma 

das atividades realizadas mais tarde por Vicente/Vera, que remetem às esculturas de 

Louise Bourgeois (1911-2010). A própria personagem elabora os seus bonecos de pano 

baseados nas obras da escultora e encontra nas obras da artista francesa o material 

iconográfico, como os bonecos, e veste-os com restos dos retalhos. A alusão à obra da 

artista no filme não é casual, Almodóvar utiliza as obras de arte da artista francesa, que 

se convertem em referência visual e também servem para ilustrar o processo de 

desenvolvimento físico e psíquico de Vera, as quais envolvem um processo de 

adaptação à nova situação. 

Segundo Katia Canton: 

Louise Bourgeois foi profundamente marcada por sua história pessoal. 
Os processos de construção das obras são revelados por ela mesma, 
num mergulho a sua infância, quando contemplava a atividade da 
mãe, confeccionando tapetes, e testemunhava as infidelidades 
conjugais do pai (Canton, 2009, p. 44). 

 

Nesse sentido, as obras com suas características biomórficas das obras da artista 

apresentam um corpo feminino que evoca Vicente/Vera como um elemento de metáfora 

e também como forma de expressão da personagem, colocando os seus pensamentos nas 

roupas que confecciona para os bonecos. Louise Bourgeois se converte em referência 

não só visual na postura de Vera, mas também em seu processo de transformação 

psíquica no filme. 

 

 
F. 65 - O arco da histeria – Louise Bourgeois – 1993 - Galeria Karsten Greve – Bolonha 

Fonte: google.com – acesso em 03.02.2017 
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Como escreve Sanchez: 

(...) entre os pertences de Vera no início do filme irradia três tipos de 
influências sobre a personagem e, portanto, no texto: posturas da ioga, 
que serve como a apresentação de Vera; as esculturas que esta 
desenvolve, coberta por pedaços de tecido de suas roupas rasgadas; e 
os desenhos, juntamente com outras ilustrações. Vera pinta na parede 
a obra de Bourgeois, que é nutriente de uma forma iconográfica de 
Vera em sua cela, de acordo com uma intertextualidade, cuja operação 
notável em que o filme incorpora parte desse processo bourgeoisiana 
(Sanchez, 2011, p. 78). 

 

 
F. 66 - Self-portrait – Louise Borgeois – 1990 - Museu George Pompidou - Paris 

Fonte: google.com – acesso em 25.04.2016 
 

O fluxo das imagens no filme prossegue e nota-se a transformação nas intenções 

do médico; ao mudar o seu objetivo, o seu interesse será de esculpir o corpo e o rosto de 

Vera como uma cópia da esposa morta, após um acidente de automóvel, ao mesmo 

tempo que a personagem é a troca simbólica da sede de vingança do seu algoz, que 

ironicamente acaba se transformando em objeto de obsessão. A reviravolta no filme se 

dá quando o criador se apaixona por sua criatura e desenvolve entre eles uma tensão 

sexual. 

Segundo Sanchez: 

O rosto de Vera lembra o rosto da mulher morta de Ledgard e esta 
circunstância faz uma alusão ao filme Um corpo que cai (Vertigo, 
Alfred Hitchcock, 1959), na medida em que Vera e Madeleine (Kim 
Novac) foram modeladas pelo desejo masculino como Ledgard e 
Scottie (James Stewart), que esculpem o rosto da mulher amada 
(Sanchez, 2011, p. 78). 
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F. 67 - Kim Novac no filme Um corpo que cai (Alfred Hitchcock, 1959) 

Fonte: google.com – acesso em 18.05.2017 
 

Segundo o autor, Ledgard como Scottie tinha a pretensão de esculpir o corpo 

dessas mulheres, imbuídos pela vontade de recriar uma imagem sexual impossível, ou 

seja, deitar-se com a falecida, que é pura necrofilia. A partir da beleza e da semelhança 

física da esposa morta, Ledgard evoca a imagem feminina ideal e foi a forma 

encontrada para lidar com a perda da mulher amada.  

A roupa, o cabelo e a maquiagem criam um plano intertextual nos filmes de 

Almodóvar, que explora um percurso estético e narrativo, cujo ensejo do cirurgião se 

inscreve na potência do desejo. Verifica-se também que as personagens, tanto de 

Almodóvar como de Hitchcock, desenvolvem um sentimento que não faz distinção 

entre real e a imaginário, sendo o amor um mensageiro da loucura e da insanidade que 

reina nos corações masculinos. 

O autor Egypto cita Wilson H. da Silva: “É no limiar do desejo que reside o 

cinema de Pedro Almodóvar. São suas linhas tortuosas, que delineiam os contornos de 

suas personagens, enredos e filmes. É sobre o seu sedutor traçado que corre a narrativa 

do diretor (...)” (Egypto, 2014, p. 109). 

O filme Um corpo que cai revela o amor na sua forma sombria, que tem 

igualmente a sua origem nas transformações corporais de Madeleine/Judite como de 

Vicente/Vera. O tema das mulheres, que se debatem contra as forças que as cercam e o 

modo como estas personagens se apresentam em seus filmes compõe um quadro diverso 

de tipos, mas sem criar estereótipos. Dessa forma, a sua obra se inscreve na perversão 

dos sentidos considerando que o ato de perverter é o ato de inverter, de cometer 

extravagâncias e abandonar a ordem, a normalidade dos costumes sociais. As 

experiências humanas e cotidianas de seus personagens se imbricam com as questões de 

gênero e sexualidade. 
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Vera é a metáfora da vida e simboliza as metamorfoses e o desejo é o impulso 

necessário para provocar as mudanças, de ultrapassar as fronteiras, os limites sociais, a 

fim de tomar posse das mudanças, numa emergência de uma sensibilidade que provoca 

a reflexão da personagem e a sua relação com o corpo. O diretor constrói em torno de 

um registro iconográfico das imagens da artista francesa e das Vênus nuas e não 

esconde os infernos que as personagens enfrentam no filme apontando para a existência 

uma alusão da corrupção do corpo na violência, da iminência da morte. 

Os personagens não apresentam nenhum controle sobre si mesmos como mostra 

Zeca (Roberto Alamo) vestido de tigre. O figurino de Gaultier é uma fantasia construída 

para o personagem, que é filho da empregada e fugitivo da prisão. O encontro entre 

Zeca e Marília (Marisa Paredes), a mãe trágica no filme e em suas cenas contém toda a 

explicação da origem familiar do médico e a sua relação com Zeca. 

 

 
F. 68 - Figurino de Gaultier e os personagens de A pele que habito 

Fonte: El Deseo.com - acesso em 13.08.2016 
 

A aparição de Zeca fantasiado de fera reitera o filme Maus hábitos (1983), em 

que um tigre é inserido na trama. Almodóvar faz uma homenagem aos seus tempos de 

transgressão, escracho e alegria nos seus primeiros filmes, enquanto: “O figurino e a 

encenação parte da atuação cinematográfica do filme como recursos: estéticos, técnico e 

éticos. Desse modo, emerge uma empreitada investigativa de tais recursos, que 

equacionam o enredo cinematográfico” (www.posecourfrj.br – acesso em 13.05.2017). 
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F. 69 - Cena de A Pele que habito e Soft Sculpture Faces de Louise Bourgeois (2002) 

Fonte: google.com – acesso em 13.09.2017 
 

Almodóvar é apaixonado pelo cinema e ao longo do tempo o seu imaginário 

cinematográfico ganhou contornos diversos em relação ao tema gay, tanto quanto ao 

universo feminino. Em sua filmografia, a questão de gênero é perpassada pela 

diversidade sexual e demonstra, por meio do humor e do amor, a melhor arma contra os 

preconceitos e em relação às diferenças sexuais. 

O esforço contínuo do diretor se define em construir-se como autor/diretor 

cinematográfico, no plano da produção fomentada pela sua criatividade, que marca o 

seu estilo e sua autenticidade em seu cinema de mulheres e porque não dos homens 

também, com a probabilidade da personagem de se reinventar, de ser outra ou outro, se 

assim quiser e não há delimitações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente tese investigou “As mulheres no cinema de Pedro Almodóvar 

Caballero e a reinvenção do melodrama hollywoodiano” com o objetivo de realizar uma 

análise quanto as expressões do feminino, que abrange as questões identitárias, 

culturais, políticas e sociais, bem como, no que diz respeito ao desenvolvimento de sua 

estética cinematográfica pós-franco. O seu ponto de partida é a recapitulação de um 

passado de sofrimento do povo com a miséria e a perda da identidade nacional do país 

durante o franquismo. Os temas das revoluções sociais e políticas estão contidos nas 

reminiscências da sua memória, ao reinterpretar fatos, lugares e situações, nos quais ele 

sempre volta. 

A conjuntura política de abertura da democracia na Espanha o impulsionou a 

buscar uma nova imagem do país e com a sua liberdade criativa contribuiu para este 

cenário com seus filmes, que celebram a sexualidade e a transgressão como um modo 

de viver. O seu grito de liberdade com a Movida Madrileña funcionou como uma base 

importante para a construção de sua estética cinematográfica. 

O primeiro capítulo da tese tratou do desenvolvimento de seus primeiros filmes, 

que conjuga com os movimentos artísticos como a Movida e a Pop Art, as quais acabam 

se inserindo em seus filmes e chegam a fazer parte deles. O objetivo foi de apresentar 

como ocorreu o processo criativo deste cineasta em relação às influências dos 

movimentos da contracultura e numa linguagem undergroud. Nota-se que o seu 

discurso inicial apresenta um caráter provocador e que reflete também nos discursos das 

suas personagens. 

A cidade de Madri como mostram os filmes de Almodóvar canalizou-se por 

meio da expressão de seu cinema representada como imersa em um processo de 

despertar cultural e que oferece ao espectador um conhecimento da forma de vida, dos 

costumes, das raízes culturais dos espanhóis, as quais estão entranhadas em seus filmes. 

Os deslocamentos das personagens do campo para a cidade, as touradas, os gaspachos, 

as cores são referências de seu universo hispânico. A cidade-cenário de Madri funciona 

como um lócus para suas filmagens, cujo local reflete também o seu sentimento da falta 

de pertencimento. 
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O seu retorno à La Mancha para rodar o filme Volver (2006) simboliza a sua 

volta às origens e remete aos ciclos, que reiteram o sentido da vida. O seu regresso à 

cidade natal interessou-o mais por razões pessoais do que profissionais, porque 

propiciou-o a reviver o passado infantil conforme o diretor comenta: 

Eu nasci em La Mancha e vivi lá por oito anos. Esses anos me 
serviram para entender que não gostava daquele lugar, que não era lá 
que eu queria viver e que levaria minha vida de maneira oposta às 
pessoas de lá. Mas depois de fazer o filme A Flor do meu Segredo 
descobri que eu pertencia a La Mancha, mesmo sem morar lá e 
mesmo que toda minha vida representasse o oposto de um manchego 
comum (Carlos, 2011, p. 25). 

 

Numa entrevista a um programa da TV espanhola, o cineasta fala que todos os 

seus filmes são autobiográficos e refletem seus desejos, sonhos e fantasias, girando em 

torno dele mesmo, o qual apenas se esconde atrás de suas personagens indiretamente. 

Assim sendo, se o cinema é a imagem do psiquismo do diretor, este é feito à imagem do 

cinema, que une a realidade fílmica com o seu imaginário ao desvendar a alma das 

coisas e das suas personagens. 

A carta aberta de Almodóvar em Cannes em 2017, durante a retrospectiva do seu 

trabalho composto por vinte filmes, o diretor comenta que todos os seus filmes têm uma 

relação íntima ou tangencial com sua filmografia e escreve: 

Para mim o cinema, assistir filmes, falar sobre eles, sonhar em vê-los, 
escrever sobre eles, escrevê-los, coletá-los, encontrá-los através de 
lojas, lojas especializadas, plataformas digitais, lembrá-los, fazer parte 
da minha vida, é algo real. É a experiência mais importante da minha 
vida e a mais duradoura.  Minha existência, muito cedo, girou em 
torno de filmes, escrevendo e filmando (www.El Deseo.com – acesso 
em 21-08-2017). 

 

O segundo capítulo trata da reconfiguração do gênero do melodrama de 

Hollywood, sendo um gênero destinado às mulheres. Ao lado disso, o objetivo foi de 

demonstrar nos filmes a família e a crítica do diretor ao papel paterno, que é ausente nas 

narrativas. O melodrama, por tradição, ao mesmo tempo em que simplifica as questões 

em pauta da sociedade, o gênero também trabalha com o infortúnio da vítima, a 

pedagogia da moral e o papel da figura materna no cinema. 
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Nesse contexto, a reconfiguração do gênero do melodrama também critica a 

figura do marido/amante como inapropriadas, como mostra o filme A flor do meu 

segredo (1995), uma romancista fragilizada que, desolada pela traição do marido com a 

melhor amiga, retorna a sua aldeia natal para recuperar-se e sua mãe comenta sobre a 

“vaca sin cencerro”, cuja expressão é da região em que vive o diretor e que serve como 

norte para as etapas de recuperação e criatividade da escritora: 

(...) você não está louca é como se estivesse como uma vaca sem 
badalo...sem orientação ...sem rumo... perdida como eu. Mas, na 
minha idade isso é normal. Quando a mulher deixa o marido por ter 
morrido ou por ter escolhido outra, ela deve voltar para aldeia para 
recuperar as forças. Caso contrário viverá como uma vaca sem badalo 
(frase extraída do filme). 

 

O conselho da mãe de Leo (Marisa Paredes) é de que a filha deve recuperar as 

suas forças em torno dos seus, da família como um núcleo acolhedor, que faz com que a 

sua volta para Madri seja recuperada. A constituição familiar no cinema deste diretor 

nem sempre é composta por laços consanguíneos e pode ser construída a partir de 

amigos, vizinhos e outros que desejam serem reconhecidos como tal. 

Assim sendo, podemos inferir que em termos narrativos, a mulher no cinema 

americano assume através de décadas um modelo que se repete e se transforma em 

eterno, contrário ao cinema de Almodóvar, cujo feminino domina por meio do seu 

poder controlador, o seu discurso e subjetividade no seio familiar. O público assiste as 

suas personagens com seus desejos e as suas fantasias (e as do diretor) e as evocações 

poéticas de amores que não deram certo, o tema da insatisfação amorosa também 

contempla alguns temas de seus filmes como em Mulheres à beira de um ataque de 

nervos (1988), cujo filme é revisitado em Abraços Partidos (2009), num remake em que 

Pepa prepara o gaspacho para o amante. 

O roteiro de Chicas y Maletas é escrito pelo protagonista do filme e a estética é 

puramente pop tanto nos cenários como nos figurinos inspirados nos anos de 1960. A 

prática do remake possibilita ao espectador visualizar o cinema simultaneamente sendo 

feito e exibido nesse jogo de repetição de variações temáticas e estilísticas, que definem 

o filme Abraços Partidos (2009). A redundância do tema dos gaspachos desempenha 

uma função como as canções têm este papel no cinema de Almodóvar como uma prática 

intertextual que sempre terá de haver com o conteúdo como no filme. 
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O diretor também atualiza o melodrama americano com a apropriação de novas 

possibilidades na construção fílmica com a mistura do estilo novelístico de Douglas 

Sirk, que atravessou o tempo e acabou influenciando não somente Almodóvar, mas 

também outros diretores consagrados. Além disso, o cineasta buscou diferentes 

possibilidades do uso da mise-en-scène de suas personagens como um recurso 

especificamente cinematográfico e que se une com as canções sentimentais e ressalta 

uma teatralidade própria do melodrama com seus excessos. 

O terceiro capítulo investiga o tema da atividade erótica e a prática da violência 

sexual com a morte. Importante ressaltar que, no âmbito do erotismo, do sexo e da 

morte descortinam-se o desejo obsessivo, que desencadeia a instabilidade da 

personagem. O ponto de partida são as manifestações dos desejos em suas personagens, 

acompanhados de um conteúdo erótico e sexual, que surgiu logo nos seus primeiros 

longas-metragens, que não se pode menosprezar. Nesse sentido o sexo, em realidade, 

tornou-se uma linguagem integrada ao aos seus filmes, que testemunha a liberdade 

como um elemento que se impõe como natural e indispensável. 

O que chama a atenção do espectador é o tema da dor e do sofrimento, que está 

presente no cinema espanhol e nas mais variadas manifestações, tanto eruditas como 

populares na cultura da Espanha. O sangue, a morte, o padecimento, o tormento e o 

vazio existencial têm sido objeto de reflexões como na análise do filme Matador 

(1986). As personagens trazem uma demanda, na qual elas carregam em seus corpos, 

memórias de experiências vividas ou presenciadas com a dor e o sofrimento. As forças 

do desejo é que as movem para qualquer lugar como o personagem do ex-toureiro e a 

sua amante. 

O erotismo do cineasta espanhol gera várias possibilidades de leitura e a opção 

na interpretação deste filme foi pelo viés surrealista, cuja estética recorre ao apelo do 

que é ‘deformado’, onde se “perdem as cabeças” como um ato de um delírio de amor. 

Ele dilata o lado obscuro do ser humano e abrange as suas paixões e desejos e 

demonstra as suas facetas como seres intermediários entre a sombra e a luz, entre o 

mundo das fantasias e das ilusões. 

A irreverência estilística do diretor provoca uma autonomia no seu registro 

cinematográfico e propicia a sua liberdade inventiva fomentando na combinação de 

vários elementos formando uma abordagem intertextual juntando com a estética 

surrealista, que abrange o filme Maus hábitos (1983). O uso da paródia, cujo termo foi 
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usado para se referir à pintura e imitações de outras imagens como na cena do jantar 

com a presença da cantora Yolanda Bell, numa imitação da Última Ceia de Da Vinci 

(1495-1498), bem como, as imagens de santos anônimos e os pôsteres das atrizes 

famosas do cinema nas paredes do convento. 

Almodóvar e o problema das identidades revela que o assunto não é apenas 

subjetivo, porque fala da complicada relação dos sujeitos com a cultura, a história, a 

sociedade e a religião. Porém, o diretor demonstra que é possível encontrar algumas 

respostas por meio de suas narrativas, na medida em que ele explora a potência do 

desejo na forma de poesia ou na forma de fantasia como no curta-metragem O amante 

minguante, que é inserido no filme Fale com Ela (2001). O tema do sonho ou do 

devaneio é apresentado como se fosse um sonho fixando imagens numa espécie de 

gramática visual erótica conforme a mise-en-scène das personagens femininas 

dormentes, cujos corpos são vistos como paisagens por onde os amantes pretendem 

passar. 

O quarto capítulo trata das questões de gênero, as quais estão relacionadas ao 

tema da construção de suas personagens aliado à ambiguidade dos papéis sexuais e a 

relação que se estabelece com a identidade, a sexualidade e erotismo, que reproduzem e 

disseminam a história de gênero nas formas de ‘ser mulher’ e de ‘ser homem’ na sua 

tela. A troca de papéis nos filmes também sugere que a heterossexualidade não implica 

numa hierarquia entre os dois sexos, considerando que o diretor atenua os limites do que 

é masculino e do que é feminino e possibilita as personagens um refazer-se infinito, 

sendo a identidade e a sexualidade vistas como em constante transformação. 

O enfoque nas personagens femininas e nas figuras do gay, do travesti e do 

transexual privilegia a ‘minoria’ inscrita em contextos diversos e numa visão inclusiva, 

na medida em que, o cineasta se apreende de seus personagens marginalizados como 

uma riqueza do caráter humano. E ao apontar para o seu lado mais insólito com as suas 

complexidades e paixões. As práticas do desejo não decorrem nem do feminino e nem 

do masculino, mas na fúria do desejo e com o seu poder de transgressão, que excede os 

limites convencionais sociais. O desejo existe independentemente do gênero masculino 

ou feminino. 

Nossa análise aponta para a reinvenção do gênero do melodrama, que é moldado 

de acordo com as necessidades do diretor, visando adequá-lo à sua visão do perfil 

feminino na ficção e deslocando-o de sua imagem do seu lugar convencional no cinema 



117 

americano, por meio de suas personagens independentes e autônomas. Para tanto, as 

mulheres e mães de Almodóvar perpassam pelas circunstâncias do psicológico e do 

social e adentram ao universo melodramático do diretor. E tudo que é convencional e 

tudo o que não é essencial ocorre dentro de suas narrativas, cujos temas abrangem as 

reflexões sobre a condição humana e os temas universais. 

O seu melodrama encontra uma nova roupagem, mas sem perder o seu perfil 

básico e que se adequa às demandas de uma cultura de mercado, que sempre deseja o 

novo. Almodóvar explora a paródia como forma de revisão do melodrama por meio dos 

excessos na mise-en-scène das personagens embaladas pelas canções sentimentais. 

Além disso, ele põe em risco a ordem patriarcal com as suas mulheres autônomas no 

cenário doméstico. Dessa forma, o cineasta apresenta a sua liberdade estilística, 

narrativa e temática ao explorar os temas do cotidiano, do familiar e do universo 

feminino. 

O tema do feminino tomou proporções significativas em seu cinema, que tenta 

recuperar a voz da mulher como é apontado em seus melodramas, sendo que do ponto 

de vista moral, a maior parte das películas melodramáticas, o diretor exclui o 

maniqueísmo hollywoodiano. O arrebatamento feminino na fronteira entre o desejo e a 

razão (além de qualquer moral) traz em sua subjetividade os seus anseios, que 

Almodóvar revela por meio de sua sensibilidade. As mulheres trazem à tona nas 

narrativas os seus segredos mais íntimos, seja do passado ou do presente. 

O tema da mulher nos filmes de Almodóvar sendo articulado com o corpo-casa-

arte como as esculturas de Louise Bourgeois remetem às construções das personagens 

modeladas em seus contornos com as suas estruturas psíquicas e numa série de 

simbolizações, que se iniciam no corpo. Enquanto na superfície, as máscaras, a 

maquiagem e o vestuário orientam-se pelo visual de suas personas, as marcas mais 

profundas são aquelas feito tatuagem na alma das suas personagens femininas. 

Almodóvar vive como nós espectadores, seres intermediários entre a sombra e a 

opacidade da vida real, entre as fantasias e ilusões, que o cinema nos permite viver 

como uma experiência na pele de cada personagem independentemente de ser homem 

ou mulher, porque nascemos demasiadamente humanos. 
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