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RESUMO 

Esta tese consiste em uma análise das relações de gênero no cinema de Pedro Almodóvar a 

fim de se compreender como são construídos os discursos sobre as masculinidades e as 

feminilidades nessas narrativas. Pensando a sua obra como um continuum, procurou-se 

realizar uma investigação mais abrangente para identificar as (des)continuidades, repetições, 

disparidades, contradições e deslocamentos que essas películas sugerem, em uma tentativa de 

estabelecer um corpus narrativo e discursivo da produção almodovariana no tocante ao gênero 

e a alguns aspectos a ele relacionados, como o corpo, o desejo e a sexualidade. Parte-se da 

compreensão de que as formulações discursivas de um filme e, mais ainda, de uma 

filmografia vista em conjunto, não são unívocas, mas encobrem várias camadas de significado 

muitas vezes dissonantes, evidenciando a complexidade de uma obra. Trata-se, assim, de 

analisar em sua tessitura narrativa a poética do gênero elaborada pelo diretor para atribuir 

sentidos às diversas possibilidades de se organizar as relações entre as masculinidades e as 

feminilidades existentes. 

Palavras-chave: Gênero; Corpo; Desejo; Sexualidade; Cinema; Almodóvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This thesis consists of an analysis of gender relations in Pedro Almodóvar‟s films in order to 

understand how the speeches on masculinities and femininities are built in these narratives. 

Thinking his work as a continuum, this study aimed to hold a broader investigation to identify 

the (dis)continuities, repetitions, disparities, contradictions and displacements that these films 

suggest, in an attempt to establish a narrative and discursive corpus of Almodovar‟s 

production regarding to gender and some aspects related to it, such as body, desire and 

sexuality. It starts from the understanding that the discursive formulations of a movie and, 

even more, of a jointly viewed filmography are not univocal, but cover up several layers of 

meaning often dissonant, highlighting the complexity of a work. It is, thus, to analyze in his 

narrative tessitura the poetic gender elaborated by the director to assign meanings to the 

various possibilities to organize the relationships between the existing masculinities and 

femininities. 

Keywords: Gender; Body; Desire; Sexuality; Cinema; Almodóvar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Faz sentido não apenas ver o filme, mas através dele perceber qual é o projeto do cineasta. Esse projeto 

não é necessariamente verbal, porque não pode ser totalmente verbalizado, já que há uma série de 

fatores, de audácia, de desejos, de frustrações. (BERNADET, 2014). 

 

 

Definir é uma tarefa difícil, complexa, dizia o sociólogo Octavio Uña, em 

referência à Espanha e à sua cultura
1
. Conceituar um fenômeno, determinar as suas 

propriedades fundamentais, procurar descrever e compreender determinado aspecto em 

sua especificidade no intricado e dinâmico universo das produções culturais é como 

tecer o manto de Penélope. Uma obra nunca se encerra em seu tempo, redefine a sua 

tessitura em um constante refazer e reinterpretar conforme as indagações de cada época. 

Os filmes atravessam diferentes tempos, sendo continuamente ressignificados no 

cruzamento dos inúmeros discursos sobre a obra, em um permanente jogo de 

desconstrução e reconstrução.  

Dito isso, esta pesquisa não busca definir a obra de Pedro Almodóvar, mas 

analisar o conjunto de elementos utilizados para significar o gênero, identificando os 

discursos, as tensões, e as contradições que ajudam a compor o mosaico dessas 

imagens. Como um manto, constitui um invólucro em que a forma abriga um conteúdo 

latente. Partindo da premissa de que o cinema não produz a “realidade”, mas consiste 

em um discurso sobre ela, considera-se que a obra cinematográfica é sempre ficcional, 

independentemente do modo como ela se apresenta, em seus diversos gêneros. 

(XAVIER, 2008).  

O cinema é tomado, assim, como produto e produtor de subjetividades, sendo 

que o universo apresentado pelo filme não é reflexo da realidade, nem o seu contrário. É 

fictício no sentido de que se constitui em expressões de determinados códigos, 

repertórios simbólicos, esquemas valorativos e discursos sobre o contexto em que 

vivem os indivíduos que o elaboram, de maneira que as narrativas são produzidas a 

partir de elementos constitutivos da realidade experienciada por esses sujeitos, e não de 

um mundo real imanente, anterior à atribuição de sentidos. Em outras palavras, o filme 

                                                             
1 Evento de lançamento dos livros Resplandece el jardín de la Malinche, de María Antonia García de 

León, e Los pijos de Madrid, de Karine Tinat, no Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, em 

05 de junho de 2014. 



24 

 

é parte do universo simbólico do que esses sujeitos entendem como a sua realidade. O 

princípio do discurso, porém, para que ele se mantenha como tal, é esconder-se 

enquanto elemento discursivo e se disfarçar em história. Isso porque os filmes não se 

restringem aos seus aspectos econômicos e comerciais, embora sejam essas as molas 

propulsoras da indústria cinematográfica, mas, como obras de seu tempo, são 

influenciados pelos códigos sociais da época em que são produzidos e consumidos. 

(METZ, 1983). 

Analisar as relações de gênero no cinema de Pedro Almodóvar a fim de se 

compreender como são construídos os discursos sobre as masculinidades e as 

feminilidades nas narrativas contemporâneas corresponde, portanto, ao objetivo 

principal desta pesquisa. Procurou-se realizar uma análise mais abrangente do conjunto 

da obra do diretor para identificar as (des)continuidades, repetições, disparidades, 

contradições e deslocamentos que essas películas sugerem, em uma tentativa de 

estabelecer um corpus narrativo e discursivo da produção almodovariana, acreditando-

se que, por mais que uma obra seja produto de seu tempo, variando de acordo com o 

contexto social e a subjetividade do autor/diretor, parece haver uma linha, ou um 

conjunto de traços comuns que orientam e ajudam a identificar determinado estilo. 

Isso não significa, entretanto, que se pretende rotular ou restringir a obra de 

Almodóvar a um estilo específico, mas analisar em sua tessitura narrativa a poética do 

gênero elaborada pelo diretor para atribuir sentidos às diversas possibilidades de se 

organizar as relações entre as masculinidades e as feminilidades existentes. Por poética, 

compreende-se não apenas o conjunto dos princípios gerais que estruturam o texto 

fílmico, como também os seus regimes de visibilidade, ou seja, tanto o feito do filme, 

ou os seus modos de fazer, como as maneiras de torná-lo visível; são, portanto, os 

aspectos que orientam as maneiras de fazer, ver e julgar as imagens cinematográficas. 

(CAÑIZAL, 1996; RANCIÈRE, 2005). 

Procurou-se, assim, pensar a obra de Almodóvar como um continuum, 

identificando uma espécie de fio condutor que, se não orienta, se repete, insiste em 

aparecer nos filmes, suscitando algumas reflexões, como que tipo de “educação visual” 

se pode extrair do conjunto de sua obra? O que esses filmes nos contam, nos dizem ou 

nos ensinam do ponto de vista das narrativas contemporâneas? Qual é ou quais são as 

narrativas que o cinema de Almodóvar constitui e inscreve no universo simbólico, nas 

referências culturais que ajudam a compor o domínio do “real”, do social?  
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Os filmes do diretor espanhol são fontes importantes para pensar o gênero na 

contemporaneidade, visto que esboçam as diversas possibilidades de expressão das 

masculinidades e das feminilidades, deslocando alguns dos estereótipos já cristalizados 

em grande parte dos produtos midiáticos e no senso comum, tomados, muitas vezes, 

como naturais e universais. Ao implodir alguns padrões sociais de “normalidade” e de 

“anormalidade”, ele se vê livre para seguir o único princípio que regula os personagens 

de sua trama: a lei do desejo, como enunciou seu filme homônimo lançado em 1987, e 

mais tarde deu nome à sua produtora, El Deseo. Assim como é inevitável falar de desejo 

quando se trata da obra de Almodóvar, não é possível desvincular a sexualidade de suas 

narrativas, questões que se encontram imbricadas no gênero, e que nessas produções são 

apresentadas como múltiplas, complexas e em constante construção. 

 Conhecido pela maneira singular de apresentar suas histórias e personagens, 

Almodóvar traz uma abordagem diferenciada das performances de gênero em suas 

películas, em relação aos modelos canonizados pelo cinema clássico. Muito se afirma 

em textos jornalísticos, críticas cinematográficas, pesquisas acadêmicas e no senso 

comum que suas produções são caracterizadas pela subversão de concepções 

tradicionais de gênero. Sendo assim, o princípio investigativo aqui proposto parte da 

compreensão de que as formulações discursivas de um filme e, mais ainda, de uma 

filmografia vista em conjunto, não são unívocas, mas encobrem várias camadas de 

significado muitas vezes dissonantes, evidenciando a complexidade de uma obra. 

Refletir sobre essas dimensões e tensões que os filmes provocam, por sua vez, nos leva 

a examinar aquilo que se mantém em meio às rupturas e que, muitas vezes, escapa às 

intenções do diretor, exatamente por se tratar das inscrições duráveis de que fala 

Bourdieu (2011), já que não se pode pensar fora dos paradigmas de seu tempo.  

O gênero se constitui tanto nas práticas cotidianas, como no discurso e na 

linguagem. Corresponde ao princípio primário de diferenciação e definição dos sujeitos. 

É uma categoria que diz respeito às disputas políticas por capital simbólico, uma forma 

de conferir a homens e mulheres um poder que não lhes é próprio e que produz a 

diferenciação por meio de processos metafóricos que legitimam posições hierárquicas. 

Investigar como se estabelecem essas relações nessas obras é compreender a maneira 

como as sociedades concebem, abordam e recriam determinados aspectos da vida 

cotidiana, já que o cinema também se constitui em uma forma de atribuir sentidos às 

práticas e às interações sociais que, no caso do gênero, podem indicar diversas 
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possibilidades de se organizar as relações entre as masculinidades e as feminilidades 

existentes. O cinema é capaz de reproduzir e de ressignificar discursos, valores e 

percepções por meio do olhar construído pela câmera, “olhar que tem o poder de 

produzir corpos, mas que não pertence a nenhum corpo.” (BUTLER, 2002, p. 198). E é 

exatamente essa invisibilidade que assegura o seu efeito discursivo. 

Esta pesquisa, então, foi norteada pela seguinte questão: de que maneira o 

cinema de Almodóvar aborda as relações de gênero e a partir de quais estratégias 

discursivas e elementos cinematográficos esses filmes (re)elaboram e (re)signficam o 

gênero e a sexualidade? Poderia se considerar que esses filmes contestam a estrutura 

narrativa clássica e, principalmente, problematizam os termos do prazer visual em 

relação à abordagem do gênero? Seria possível, a partir dessas produções, falar do 

surgimento de uma nova linguagem do desejo ou de uma nova configuração estético-

discursiva no cinema contemporâneo?  

Para tal reflexão, partiu-se dos seguintes objetivos: analisar, a partir das 

performances de gênero presentes nos filmes de Almodóvar, como se estabelecem as 

relações de poder e as classificações hierárquicas nessas produções; analisar os recursos 

utilizados pelo diretor para elaborar e/ou reforçar discursos em torno das relações de 

gênero e, por fim, analisar, por meio dos conceitos de masculinidades e de feminilidades 

apresentados nesses filmes, se é possível pensar na construção de novas formas de 

abordagem das relações de gênero no cinema contemporâneo. 

 O percurso metodológico desta investigação envolveu várias etapas. 

Primeiramente, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre as principais teorias do 

gênero, em suas relações com as ciências sociais e com o cinema, sobre a história da 

produção cinematográfica espanhola e sobre a trajetória pessoal e profissional de Pedro 

Almodóvar. Realizou-se também uma pesquisa exploratória da filmografia espanhola, 

com um levantamento das principais produções dos diretores de maior 

representatividade, resultando na seleção de cerca de 60 películas, muitas delas não 

comercializadas no mercado brasileiro. Buscou-se não apenas conhecer essas obras, mas 

identificar elementos comuns, influências, tradições e conexões com o cinema de 

Almodóvar e, dessa forma, localizá-lo em um cenário mais amplo na cultura espanhola, 

compreendendo a dimensão dessa obra em tal contexto. Essa fase incluiu, ainda, uma 

pesquisa no acervo da Filmoteca Española, em que se teve acesso a alguns dos 

primeiros curtas-metragens em formato Super 8 feitos por Almodóvar antes de sua 
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incursão nos filmes de longa-metragem. Fez-se um levantamento do material de 

imprensa acerca de seus filmes no arquivo histórico da Filmoteca e de entrevistas 

concedidas pelo diretor à crítica especializada e em alguns eventos, como congressos, 

colóquios e rodas de conversa.        

 A fase seguinte consistiu na análise das diferentes instâncias discursivas que 

ajudam a construir os discursos, os sentidos e os significados dos filmes. Analisou-se, 

desse modo, os discursos do diretor sobre a sua obra em diferentes épocas, na imprensa, 

em livros de críticos de cinema e em arquivos pessoais publicados por Almodóvar. 

Além disso, fez-se uma análise da crítica especializada sobre os seus filmes na Espanha 

e em outros países, como Estados Unidos, França e Brasil. Essa fase incluiu, ainda, a 

realização de 5 entrevistas semi-estruturadas com pessoas que se relacionam de algum 

modo com a obra de Almodóvar, e que poderiam fornecer algumas pistas para a 

compreensão de seu universo cinematográfico: Elena Gascón, professora do 

Departamento de Espanhol do Wellesley College, pesquisadora do cinema de 

Almodóvar, tendo ministrado vários cursos sobre a sua obra; Jesús Ferrero, escritor e 

dramaturgo, foi um dos integrantes da Movida madrilenha juntamente com Almodóvar 

nos anos 1980, trabalhou com o diretor co-roteirizando o filme Matador e revisando o 

roteiro de Carne trêmula; María Antonia García de León, professora emérita da 

Universidad Complutense de Madrid, co-autora de Pedro Almodóvar, la otra España 

cañí, primeiro livro acadêmico escrito sobre o diretor, além de ser autora de outras 

publicações sobre a sua obra; Paloma Gascón, amiga de Almodóvar no período anterior 

à Movida, acompanhou o processo criativo da comédia madrilenha que surgia no fim 

dos anos 1970, cedendo a sua casa como locação das filmagens de Tigres de papel, de 

Fernando Colomo, uma das produções precursoras do gênero. Atuando hoje como 

psicóloga, costuma prestar serviço à produtora El Deseo, atendendo à equipe e ao 

elenco de alguns filmes de Almodóvar; Teresa Maldonado, pesquisadora e crítica de 

cinema, co-autora de Pedro Almodóvar, la otra España cañí. Contou-se, ainda, com 

uma entrevista disponibilizada por María Antonia García de León, feita com o 

professor, crítico e pesquisador de cinema Paul Julian Smith, colunista e colaborador de 

importantes revistas como a estadunidense Film Quarterly e a britânica Sigth and 

Sound, além de autor de importantes publicações sobre Almodóvar. 

Realizou-se, por fim, uma análise sistemática dos filmes de Almodóvar baseada 

nos procedimentos aplicados por Pierre Sorlin, no livro Sociología del cine. A análise 
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sistemática foi realizada por meio de um processo que o autor denominou “repartição ou 

estruturação do filme”. Ismail Xavier (2008) chama o mesmo processo de 

“decupagem”. Trata-se da separação dos filmes em segmentos delimitados por 

sequências em torno de pontos ou centros relativamente homogêneos da narrativa. 

Como a repartição dos filmes em planos seria bastante extensa e, portanto, inviável em 

uma pesquisa como esta, Sorlin propõe que essa divisão seja feita por meio de 

acontecimentos ou ações centrais da trama. Em seguida, realizou-se a decomposição das 

cenas de cada segmento ou sequência, estabelecendo, assim, um quadro de análise. A 

elaboração do quadro, além de possibilitar maior objetividade à análise, permite 

visualizar aspectos dos filmes que passam despercebidos durante a sua projeção. 

Quando o filme é desmembrado, os detalhes da narrativa tornam-se mais visíveis: 

 

Muito parecido com uma decodificação, a repartição do documento rompe 

com a estrutura do espetáculo fílmico e fixa o que foi criado para aparecer em 
movimento [...]. Os estudos dos cortes [...] permite avaliar o conteúdo dos 

planos, levando em conta as relações entre seus vários elementos, consertar o 

que não retém a memória e que, no entanto, pode interferir ou intervir na 

impressão deixada por um filme. (SORLIN, 1985, p. 132). 

 

  Feita essa estruturação, a análise foi dividida em três fases. Na primeira, foram 

estudados os aspectos da montagem do filme, os aparatos internos que dão sentido às 

imagens, como os planos, enquadramentos, iluminação, cores, figurinos, movimentação 

de câmera, ângulos de filmagem, o som diegético (ruídos e sons da narrativa) e a trilha 

sonora. Duarte (2009) chama esses elementos de “sistemas de significação”, que são 

utilizados para estruturar a linguagem dos filmes.  

 Essa utilização, por sua vez, não é arbitrária. Os sistemas de significação são 

articulados para dar sentido às narrativas, e podem, muitas vezes, reforçar os discursos 

ou as mensagens que se pretende emitir. (DUARTE, 2009). Sorlin (1985) afirma que a 

análise fílmica não consiste apenas na interpretação de seus discursos, mas exige um 

minucioso estudo de seus elementos estruturais. Um filme é resultado das relações que 

o compõem, por isso estudar os elementos estruturais é importante para a compreensão 

do sentido que lhe é imputado. A percepção de um espectador é influenciada não apenas 

pela história e interpretação dos atores, mas também pelo efeito dos recursos utilizados 

na produção. Os elementos estruturais auxiliam não só na montagem, como na 

narrativa, e são essenciais para reforçar as mensagens que o filme pretende transmitir.  
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A segunda fase consistiu em uma análise crítica e interpretativa. Nessa etapa, de 

cunho mais sociológico, estudou-se os discursos e signos utilizados, mediante a 

contextualização das produções e da exploração de seu universo subjetivo que supera 

sua organização interna. Trata-se da análise dos aspectos socioculturais cuja 

interpretação fornece a construção de possíveis significados e a compreensão do que é 

representado. 

A terceira e última fase correspondeu a uma análise comparativa dos filmes 

selecionados com o intuito de estabelecer relações entre as produções, desvelando suas 

semelhanças, diferenças e comparando elementos estruturais e narrativos. A partir dessa 

análise, pretendeu-se identificar os “pontos de fixação”, como denomina Sorlin, que 

correspondem às recorrências presentes nos filmes, os recursos técnicos e simbólicos 

empregados repetidamente, a partir dos quais será possível estabelecer parâmetros e 

identificar convenções cinematográficas.  

Como a filmografia de Pedro Almodóvar é bastante extensa para o tempo 

disponível para a realização desta pesquisa, foram selecionados seis filmes para análise, 

de acordo com o critério sugerido por Sorlin (1985), segundo o qual possuem relevância 

sociológica as produções que tenham sido sucesso de público e/ou de crítica na época de 

sua exibição. Os filmes selecionados compuseram o corpus metodológico para uma 

análise em profundidade, segundo os procedimentos acima mencionados, embora todo o 

conjunto da obra do diretor tenha sido utilizado como filmografia de apoio, o que foi 

fundamental para a compreensão de seu universo cinematográfico. Foram consultadas, 

ainda, as produções de outros diretores as quais Almodóvar faz referência em suas 

películas. 

Conforme as fontes consultadas, tanto em sites especializados em cinema 

(PEDRO..., 2013a; PEDRO..., 2013b) quanto em bibliografias sobre o cineasta 

(HIDALGO, 2007; SANTANA, 2007), os filmes de maior sucesso de público e/ou de 

crítica analisados nesta pesquisa são: Mulheres à beira de um ataque de nervos 

(Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988); Tudo sobre minha mãe (Todo sobre 

mi madre, 1999); Fale com ela (Hable con Ella, 2002); Má educação (La mala 

educación, 2004) e Volver (2006).  

Além das produções mencionadas, incluiu-se no corpus metodológico A pele que 

habito (La piel que habito, 2011), penúltima película lançada pelo diretor que, apesar de 
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não ter tido tanta repercussão quanto os outros, apresenta questões importantes para se 

pensar a filmografia do diretor no que diz respeito à temática de gênero. 

 Mulheres à beira de um ataque de nervos é o sétimo filme de Almodóvar, o 

primeiro indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, se não possibilitando, pelo 

menos contribuindo para a sua projeção internacional. Essa produção integra o ranking 

dos 25 filmes espanhóis com maior número de espectadores na Espanha no ano de 

estreia, sendo a 3ª maior de sua filmografia em arrecadação no mercado mundial. 

(LARRAÑAGA; MOLINA, 2010). É também o início da delimitação de um estilo e de 

uma estética própria do diretor, em que se observa um aprimoramento das técnicas e dos 

recursos cinematográficos que vão constituir a sua marca autoral. 

 Tudo sobre minha mãe, película de número 13, marca a consolidação de 

Almodóvar como diretor de melodramas e lhe rendeu o primeiro Oscar da carreira, 

premiação de melhor filme estrangeiro. É a terceira produção de sua filmografia no que 

se refere ao maior número de espectadores no ano de lançamento na Espanha 

(LARRAÑAGA; MOLINA, 2010), a segunda maior arrecadação no mercado mundial 

(ALL..., 2016), e a de maior êxito de toda sua filmografia entre a crítica especializada. 

(TODO..., 2016). 

Fale com ela, filme que sucedeu Tudo sobre minha mãe, é o sexto de sua 

filmografia em maior número de espectadores na Espanha (LARRAÑAGA; MOLINA, 

2010), corresponde à terceira maior arrecadação no mercado mundial (TALK..., 2016a) 

e é o segundo maior êxito entre a crítica especializada. (TALK..., 2016b). Essa 

produção recebeu o Oscar de melhor roteiro original, o segundo da carreira de 

Almodóvar.  

Má educação é o seu 15º filme, com fortes traços de cinema noir, a primeira vez 

em que o diretor se lança a esse gênero cinematográfico, em uma imbricada história 

com várias idas e vindas no tempo. Corresponde à 5ª maior arrecadação mundial entre 

os seus filmes, ocupando a mesma posição no ranking de número de espectadores no 

ano de estreia na Espanha. (LARRAÑAGA; MOLINA, 2010).  

Volver, 16ª película, é a maior arrecadação de toda a filmografia de Almodóvar 

na Espanha (LARRAÑAGA; MOLINA, 2010) e no resto do mundo (VOLVER, 2016). 

É também um de seus maiores sucessos entre a crítica especializada internacional, 

projeção acentuada pela indicação da atriz Penélope Cruz ao Oscar de melhor atriz e 

pelas premiações em outros festivais. No ranking geral das produções espanholas na 
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primeira década dos anos 2000, ocupa a 11ª posição de filmes com maior arrecadação 

no ano de estreia. 

A pele que habito é a 18ª produção de Almodóvar, em que o diretor apresenta 

um thriller mais sofisticado que Má educação, com maior domínio na construção do 

enredo, das elipses e da montagem. Marca a volta de Antonio Banderas ao elenco de um 

filme de Almodóvar depois de 21 anos, sendo o ator que encarnou o principal modelo 

de masculinidade construído pelo diretor na primeira fase da carreira. Em comparação 

aos filmes anteriormente citados, é o que teve menor arrecadação na Espanha e no 

mercado internacional. 

 É importante ressaltar que a proposta metodológica desta pesquisa consiste em 

pensar o filme como “representificação”, em consonância com Paulo Menezes (2004). 

Segundo o autor, o conceito de “representificação” é mais apropriado para a análise 

fílmica porque nos coloca em presença das relações que constituem o filme, muito mais 

“sobre as formas de se construir o mundo do que sobre este mundo propriamente dito.” 

(MENEZES, 2004, p. 45). A idéia da representificação, de acordo com o autor, parece 

suprir o desvio analítico existente na investigação das imagens, cujo foco consiste mais 

no que lhe é externo, ou seja, em uma “realidade” que lhe serviu de “modelo”, do que 

nos elementos que orientam a sua construção. Por esse motivo, ele propõe a substituição 

do termo “representação” para “representificação”.  

Pensar o filme como representificação desloca a ênfase da investigação nas 

semelhanças e discrepâncias entre as imagens e o “mundo real” que lhe serviu de 

modelo para a análise dos esquemas valorativos que pautaram a sua elaboração, bem 

como os sentidos a elas atribuídos. A investigação sociológica, então, não consiste na 

análise dos fatos e das coisas, mas das relações que os constroem, da forma como as 

sociedades produzem e interpretam seus sentidos. A ideia de representificação nos ajuda 

a compreender o cinema como construtor de sentidos, por meio dos quais os indivíduos 

elaboram a sua tábua de valores para pensar o mundo e interpretá-lo, podendo 

influenciar comportamentos, percepções e visões de mundo que, quando socialmente 

compartilhados, tornam-se integrantes da rede de valores e significados de um grupo ou 

sociedade. 

Esta tese está dividida em 4 capítulos, além das Considerações Finais. Da 

mesma maneira que os filmes de Almodóvar rejeitam categorizações no que se refere ao 

gênero, evitou-se organizar as análises a partir de divisões como “masculino”, 
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“feminino”, “homens”, “mulheres”, “universo trans”, “queer”, assim por diante. 

Estabelecer essas classificações seria ir de encontro à proposta narrativa do diretor, e 

aqui essas temáticas se mostram tão múltiplas, complexas e flexíveis, como nos 

próprios filmes estudados. O desejo foi a linha condutora das discussões, e o modo 

como ele é construído, expresso e vivenciado resultou nos desdobramentos desta 

pesquisa.  

No capítulo 2 apresenta-se uma contextualização da obra de Pedro Almodóvar 

por meio de uma síntese histórica do cinema espanhol em consonância com fatos 

políticos e culturais que influenciaram no quadro social da produção artística da 

Espanha. Destacam-se os elementos e tendências que inspiraram a conformação do 

estilo autoral de Almodóvar e as transformações ocorridas em seu fazer cinematográfico 

no decorrer de sua carreira até os dias atuais.  

O capítulo 3 corresponde à análise das performatividades de gênero presentes 

nos filmes de Almodóvar, enfocando a utilização da linguagem cinematográfica como 

uma tecnologia de construção do gênero. Discute-se, ainda, como a constituição dos 

corpos nessas películas é fundamental para elaborar e reforçar os discursos das relações 

de gênero. Problematiza-se, por fim, algumas formulações discursivas bastante 

difundidas sobre os seus filmes, apontando para algumas tensões e contradições que se 

manifestam nos discursos simbólicos das narrativas.  

O capítulo 4 se refere a uma análise do desejo e da constituição dos personagens 

almodovarianos como sujeitos morais, baseando-se em teorias de Michel Foucault sobre 

a sexualidade. Em seguida, aborda-se uma discussão sobre o prazer visual, experiência e 

linguagem do desejo nas produções audiovisuais, de acordo com algumas das principais 

teóricas que se dedicam aos estudos das relações entre gênero e cinema. Discute-se, 

também, o universo próprio criado pelo diretor, aqui chamado de “utopia 

almodovariana”, em que a vivência do desejo, levada ao limite, conforma a fantasia de 

uma experiência plena do gênero e da sexualidade que acaba, paradoxalmente, negando 

a sua viabilidade. 

O capítulo 5 consiste na análise da violência no cinema de Almodóvar, em que 

se discute a utilização e os efeitos da linguagem cinematográfica na construção de 

imagens para comunicar a violência de gênero nesses filmes, enfocando em um 

primeiro momento a violação sexual e, em seguida, o caráter violento das rupturas com 

as normas.      
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2 O CINEMA DE PEDRO ALMODÓVAR  

 

Este capítulo corresponde a uma contextualização da obra de Pedro Almodóvar 

no cenário histórico, político e cultural da Espanha, situando-a na cinematografia do 

país, com o intuito de compreender a origem e as transformações decorrentes de sua 

produção, além de seu significado para a cultura espanhola e para o cinema em um 

âmbito geral. Para isso, elabora-se uma síntese da trajetória do cinema espanhol em 

consonância com os fatos históricos e políticos que afetaram direta ou indiretamente a 

produção do país, destacando como esse complexo e conflituoso cenário contribuiu para 

delinear e particularizar a filmografia da Espanha em relação aos principais mercados 

cinematográficos mundiais, leia-se Estados Unidos, França e Itália.  Além disso, é 

esboçado o percurso do cinema de Almodóvar, ressaltando os elementos principais, as 

referências e influências que conformam a autenticidade e o caráter autoral dessas 

produções.   

 

2.1 O cinema espanhol e a busca pela identidade nacional 

 

  A trajetória de Pedro Almodóvar se confunde com a história do cinema espanhol 

e com a própria história da Espanha na virada do século XIX para o XX. Uma Espanha 

que, frente ao novo século, se deparava com a descrença e com as desilusões resultantes 

de um projeto fracassado de consolidação política e econômica. Dilacerada pelas 

guerras e significativas perdas de território, o país adentrou em um sentimento de 

angústia, frustração e ausência de referência que refletiu na chamada “Geração de 98”, 

denominação de um grupo de intelectuais que, a partir de 1898, expressou na literatura a 

crise moral, política e sociocultural que atingiu a Espanha às vésperas da virada do 

século.  

Os intentos de expansão territorial e de supremacia política, econômica e 

cultural por meio da colonização, que consolidariam a Espanha como potência mundial, 

se dissolveram no final do século XIX, juntamente com o projeto nacionalista ancorado 

nos pilares da Igreja Católica e do Exército Militar. O processo de secularização que 

atenuou gradativamente o poder da Igreja, somado à descrença nas forças militares 

devido às derrotas na Guerra Hispano-Americana, contribuíram para a derrocada do 

Império Espanhol, que tinha o catolicismo e o exército nacional como base principal. 
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Desse modo, enquanto os países vizinhos da Europa se adaptavam ao processo de 

modernização que se instaurava, a Espanha passava por uma profunda crise de 

identidade nacional, diante do fracasso do seu projeto de nação. (JUNCO et. al., 2013). 

A falta de referências identitárias, a desestabilização dos valores civilizatórios e 

o pessimismo constituíram o fenômeno do “problema espanhol”, que simbolizava a 

dificuldade do país de se integrar ao processo modernizador, tendo em vista o 

sentimento de inferioridade e de derrota perante as demais nações europeias. A 

sociedade espanhola, assim, se vê diante de duas tendências: Por um lado, uma 

incorporação de elementos culturais de outros países por parte das elites, especialmente 

da França; de outro, a disseminação de uma confusa consciência de nação por parte das 

outras camadas sociais, sustentada pelo mito da “Espanha eterna”, ou da ilusão de uma 

unidade espiritual (cristã) e o ideal de nação universalista que difundiria ou imporia seus 

valores, crenças e modos de vida em outros territórios.  

Essa crise moral desencadeou uma busca incessante por uma identidade cultural 

espanhola e a configuração de uma visão essencialista que se esforçava por definir o que 

seria uma “essência da Espanha” ou um “caráter espanhol”. Esse sentimento, que 

acompanhou a sociedade até os anos 1970, se refletiu em várias esferas da vida social, 

especialmente nas instituições políticas e de ensino, e nas expressões culturais e 

artísticas. (JUNCO et. al., 2013).  

O cinema espanhol nasce intrinsecamente marcado por esse contexto, em que os 

primeiros cineastas se empenham em construir, por meio da produção audiovisual, uma 

definição do hispano com o qual os espanhóis pudessem se identificar e, ao mesmo 

tempo, uma identidade própria do cinema nacional. Um estilo singular por meio de um 

elemento comum que pudesse definir a sua independência, a constituição de um gênero 

autêntico que sobrepusesse às características pessoais dos diretores e configurasse um 

cinema que se desvinculasse da imitação e da reprodução de fórmulas da produção 

audiovisual estrangeira. O cinema espanhol do início do século XX se caracterizou pelo 

esforço de construção de uma imagem de nação e de identidade nacional que, 

entretanto, só existia nas telas. (DUEÑAS, 2008). 

A população não se identificava com essa idealização, enquanto as tentativas de 

construção de um projeto nacionalista culminaram na reformulação dos valores do 

Antigo Regime, em que a primazia dos preceitos católicos é substituída pelo sentimento 

de patriotismo. Esse projeto passa a ser mais incisivo após o início da ditadura de Primo 
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de Rivera, em 1923. A criação do seu partido, União Patriótica, simbolizava a inversão 

dos valores da época: O lema “Deus, Pátria, Rei”, deu lugar a “Pátria, Religião, 

Monarquia”. (DUEÑAS, 2008; JUNCO et. al., 2013). 

O retorno à democracia e a instauração da Constituição em 1931 não implicaram 

em grandes mudanças na produção cinematográfica, e o conturbado clima político da 

Espanha na década de 1930, que culminou na guerra civil entre 1936 e 1939, 

transformou o cinema em um dos veículos de comunicação mais controlados pelo 

Estado. A partir de 1936 se institui a censura cinematográfica, cujo decreto, apesar das 

alterações realizadas, vigorou com restrições severas até 1966, quando ocorrem algumas 

concessões por parte dos mecanismos de controle estatal. O fim da guerra civil, em abril 

de 1939, não atenuou o alto grau de violência política do país, mas estimulou uma 

crescente militarização do poder e a perseguição dos republicanos. Impõe-se a censura 

estrita da imprensa e a proibição de qualquer manifestação da diversidade cultural e de 

dissidência política, religiosa ou ideológica. (TAMARES, 1988; GUBERN et. al., 

2000). 

Em agosto de 1939, assume o governo o general Francisco Franco, que 

permanece no poder até a sua morte, em novembro de 1975, período em que a Espanha 

é submetida a um regime ditatorial de cunho fascista, o que marca profundamente a 

configuração da produção audiovisual espanhola. A ditadura franquista é acompanhada 

de um retorno à valorização do nacionalismo, e o discurso do “Novo Estado” se traduzia 

na fusão do ideal católico com a monarquia militar, por meio do resgate do mito 

histórico do Antigo Regime, que exaltava esses valores em prol do fortalecimento da 

Espanha enquanto nação mais poderosa do mundo. A obsessão pela identidade nacional 

gerou a incorporação do discurso nacionalista até mesmo pela oposição ao regime 

franquista, sob a justificativa de libertação ou salvação do país por meio da recuperação 

e valorização do sentimento patriótico.  

O fortalecimento da Igreja Católica, apoiado por Franco, contribuiu para que a 

religião se infiltrasse em todos os aspectos da vida social da Espanha; nas escolas, nas 

universidades, no casamento e nas famílias, no exército, nas organizações juvenis, na 

administração pública, nos sindicatos e nos meios de comunicação. O ensino foi um dos 

setores mais utilizados para o doutrinamento franquista, em que a união entre os 

preceitos religiosos e histórico-nacionalistas formavam a base da educação moral das 

crianças e jovens. O lema “pelo Império até Deus” era a premissa do regime, cuja 
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unidade dependia do “verdadeiro” espanhol, dotado de uma essência “metade monge, 

metade soldado”. A era franquista foi marcada, assim, pela centralidade de três grandes 

poderes: a burguesia industrial e financeira especulativa, o exército, majoritariamente 

antidemocrático, e a Igreja, ancorada em posições dogmáticas conservadoras. 

(TAMARES, 1988; JUNCO, 2013).  

 Com a exaltação do nacionalismo, a Espanha passa por uma extirpação dos 

estrangeirismos, uma restrição a tudo que pertencesse a outras culturas, como uma 

forma de valorizar “a pureza moral da nacionalidade espanhola” em nome da desejada 

universalização de sua cultura como categoria superior. (JUNCO, 2013). No caso do 

cinema, verifica-se um total isolamento da produção audiovisual espanhola, 

especialmente em relação ao mercado estadunidense. Enquanto nos Estados Unidos a 

indústria hollywoodiana se consolidava, tanto no sentido da estética e da linguagem 

cinematográfica, quanto no aspecto econômico e comercial, na Espanha o cinema se 

constituiu basicamente em três vertentes: Uma claramente marcada pela exaltação do 

regime franquista, cuja produção operava como uma propaganda da Falange; outra 

formada por um grupo de cineastas que produzia filmes de caráter mais comercial, cujos 

temas não contrariavam os valores impostos pela ditadura; e os cineastas do chamado 

“cinema da dissidência”, que se propunham a fazer filmes críticos do contexto político e 

social da Espanha daquele período, utilizando a sátira e a comédia negra para sugerir 

implicitamente, quase sempre por meio de metáforas, as mensagens que passavam 

despercebidas pela censura. 

 O fechamento do cinema espanhol para o mercado estrangeiro contribuiu para 

que as referências às produções audiovisuais de outros países fossem quase inexistentes. 

O cinema de Hollywood, que nessa época já se consolidava como padrão narrativo 

hegemônico, quase não influenciou na produção espanhola. Isso fez com que ela não 

incorporasse de maneira expressiva os gêneros e as fórmulas clássicas dos filmes 

hollywoodianos, como ocorreu com o cinema de muitos outros países.  

Consequentemente, a ausência de influências externas e o fechamento das 

academias de formação de cineastas pelo governo Franco, dificultaram a configuração 

de uma produção homogênea, que pudesse se classificar como uma tendência ou uma 

representação estética própria, como ocorreu, por exemplo, na França com a Nouvelle 

Vague, na Itália com o Neorrealismo ou no Brasil com o Cinema Novo. O que houve foi 

a proliferação de cineastas com características individuais e fragmentadas, o que 
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impediu que se constituísse uma identidade do cinema espanhol. Assim mesmo, não 

havia na filmografia espanhola uma expressiva e marcante pauta autoral que pudesse 

definir um traço pessoal ou uma característica estilística de algum diretor. O único 

diretor espanhol na época com um estilo próprio e bastante pessoal era Luis Buñuel, que 

não permaneceu no país durante a ditadura franquista. Buñuel se exilou na França e no 

México para ter mais liberdade criativa em seus filmes. 

As maiores influências e referências compartilhadas entre os cineastas espanhóis 

foram as do neorrealismo italiano, que marcaram significativamente a produção 

audiovisual da Espanha. Os cineastas, entretanto, incorporaram esses elementos 

adaptando-os a uma versão tipicamente espanhola: manteve-se o tom realista e popular 

das histórias, bastante próximas da realidade social do país na época, o que facilitava a 

identificação com o público, mas o sentimentalismo e o estilo poético cederam lugar à 

sátira, a uma comédia negra com tintes de esperpento
2
 e um universo marcado por 

personagens caracteristicamente hispanos. A comédia de situação ou comédia de 

costumes passa a marcar o cinema espanhol, em que é recorrente a utilização de vários 

personagens como protagonistas – protagonismo coletivo – em torno de um objetivo 

comum (comédia coral), além das frequentes cenas em que muitas pessoas conversam 

ao mesmo tempo em circunstâncias típicas do cotidiano da Espanha. 

A crescente exploração dos traços culturais espanhóis nas produções 

cinematográficas – tanto pelos filmes promocionais do regime franquista, quanto de 

alguns cineastas que se esforçavam por construir uma identidade própria desse cinema, 

ou que visavam impulsionar a sua comercialização – gerou o debate sobre a banalização 

da cultura da Espanha nesses filmes, a ponto de se diferenciarem a españolidad, da 

españolada. Enquanto a primeira diz respeito aos elementos culturais e identitários 

espanhóis, a segunda seria uma versão estereotipada do que é “ser espanhol”, sendo que 

essa última foi bastante explorada pelo regime franquista como forma de difundir uma 

imagem da Espanha, especialmente para construir uma ideia de nação e fomentar a 

atividade turística. (GUBERN et. al. 2000). 

O controle absoluto da censura franquista sobre a produção audiovisual, a 

ausência de espaços de formação na área de cinema e o fechamento do mercado 

                                                             
2 Segundo o dicionário da Real Academia Espanhola (DRAE), o esperpento é um gênero literário 

criado por Ramón del Valle-Inclán, escritor espanhol da “geração de 98”, em que se deforma a realidade, 

ressaltando seus aspectos grotescos, e marcado por uma linguagem coloquial e uma elaboração muito 

pessoal, popular e emotiva. (REAL..., 2014). 
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nacional para o contato com outras obras e tendências, além dos escassos incentivos do 

Estado no tocante ao subsídio de filmes e as políticas de distribuição desfavoráveis e 

mal estruturadas, relegaram o cinema espanhol a uma difícil evolução e 

representatividade no cenário mundial: 

 

[...] A não competitividade internacional do cinema espanhol era resultado de 

um conjunto de fatores: a pobre infra-estrutura, o localismo temático, os 

conteúdos ideológicos, a carência de vias de penetração e agressividade 

comercial, etc. Mas, antes de tudo, parece necessário fazer referência à 

assincronia geral do cinema espanhol em relação ao cinema mundial, devido 

tanto à dificultosa formação de seus profissionais (para não falar da galopante 
incultura cinematográfica de alguns deles), como as restrições ao 

conhecimento do cinema contemporâneo por causa do período bélico – 

interno e externo – à censura, à escassez das importações, ao isolamento da 

realidade nacional, que conduzia ao estereótipo da españolada folclorizante, 

ou à mera imitação de diversos modelos estrangeiros, etc. (GUBERN et. al. 

2000, p. 207-208). 

 

A abordagem temática dos filmes espanhóis durante o período franquista era 

outra questão que desfavorecia a sua repercussão mundial. O isolamento da Espanha 

naquela época gerava um enfoque bastante centrado em aspectos locais, a preocupação 

com a identidade nacional conduzia a produção cinematográfica a um investimento 

significativo nas características culturais e no modo de vida espanhol, o que dificultava 

a familiarização dos espectadores de outros países e o interesse das distribuidoras 

internacionais. A censura franquista também foi responsável pela formatação do cinema 

espanhol, por meio do estabelecimento de restrições temáticas e narrativas – cenas de 

beijos cortados, partes dos corpos dos personagens veladas, relações tratadas como 

pecaminosas e sujeitas à punição – que desencadearam uma educação moral e 

sentimental extremamente conservadora. 

 Na década de 1940, diretores como Ignacio Iquino, Juan de Orduña, Saénz de 

Heredia e Rafael Gil, emergem no cenário cinematográfico produzindo películas em 

consonância com o sistema dominante. No caso de Rafael Gil, suas produções são 

conhecidas pelo tom moralizante de seus melodramas, com finais punitivos e 

julgamentos morais de condutas na época vistas como impróprias. A valorização da 

família tradicional, do casamento heterossexual, da reprodução dos papéis 

convencionais de gênero era ressaltada na construção estereotipada dos personagens, 

como se observa a partir da imagem da mulher nesses filmes: 
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[...] Mulheres ilustres e heroicas (rainhas, heroínas, santas, mães, etc.) como 

imediata referência à (mãe) pátria e à sua responsabilidade como defensoras 

da família e do lar em perigo, sempre pela via da abnegação e da renúncia, 
tanto do amor real, como de um amor sublimado ou sobrenatural. (GUBERN 

et. al. 2000, p. 236). 

 

Temas conservadores defendidos pelo regime militar eram recorrentes em 

grande parte da produção cinematográfica. A partir dos anos 1950, entretanto, outros 

diretores se destacam em função da abordagem mais crítica da realidade social 

espanhola, embora, quase sempre, tivessem que se expressar implicitamente. De acordo 

com Luiz Nazario (2009), essa geração de cineastas críticos surge em contraposição ao 

cinema comercial de viés publicitário, em consonância com o regime franquista, tendo 

como um de seus maiores representantes o exitoso Marcelino, pão e vinho (Marcelino 

pan y vino, Ladislao Vajda, 1955). Esses filmes foram responsáveis pela produção de 

uma linguagem ambígua e metafórica para retratar uma Espanha real, grotesca e brutal, 

de maneira sarcástica e com humor negro. 

Luis García Berlanga inaugura uma nova fase do cinema espanhol com o 

lançamento de ¡Bievenido Mr. Marshall!, em 1953, um dos filmes mais importantes da 

cinematografia da Espanha. Com um tom cômico e satírico, o filme é uma crítica à 

sociedade espanhola da época, atingida pela escassa economia que levou o governo 

Franco a permitir uma relativa abertura aos Estados Unidos após a criação do “Plano 

Marshall”, que visava à reconstrução da Europa Ocidental. O filme de Berlanga ironiza 

a esperança de melhoria econômica dos espanhóis via estreitamento comercial entre os 

dois países (IMG. 1). É a primeira vez que uma película critica o contexto social da 

Espanha no regime franquista, cujas metáforas passaram despercebidas pela censura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Imagem 1 – Cena de ¡Bievenido Mr. Marshall!: A cidade ensaia a recepção dos 

visitantes estadunidenses 

 

Fonte: (CRÍTICA..., 2014). 

 

Êxito de público e de crítica, o filme de Berlanga abriu espaço para outras 

produções que deram origem à “dissidência cinematográfica”, películas que se 

desviavam dos preceitos exaltados pela ditadura. Além de Berlanga, Juan Antonio 

Bardem, Carlos Saura, Eloy de la Iglesia e Fernando Fernán-Gómez se destacaram pela 

divergência de suas produções. Comédia de costume, comédia negra, comédia coral, 

filmes que usavam a sátira para criticar o sistema dominante. As temáticas abordadas, o 

tom crítico, ou o envolvimento dos diretores com partidos comunistas, frequentemente 

eram motivos de restrições de seus filmes pelos órgãos da censura, como ocorreu com 

Muerte de un ciclista (1955), de Juan Antonio Bardem (IMG. 2). O filme, que conta a 

história de um casal de amantes que atropela um ciclista e foge sem prestar socorro, foi 

censurado devido ao relacionamento extraconjugal dos protagonistas. O diretor, por fim, 

conseguiu a aprovação da película sem que fosse preciso alterar o final como solicitou a 

censura, segundo a qual deveria conter alguma punição ou ao menos sugerir a 

inadequação da conduta do casal.   
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Imagem 2: Cena de Muerte de un ciclista. 

 

Fonte: (MUERTE..., 2014). 

 

A década de 1950 é importante para a evolução significativa do cinema 

espanhol, que consolida a sua produção em torno da comédia com elementos do 

neorrealismo italiano. Ampliam-se, assim, os debates em torno da produção 

cinematográfica espanhola, que passa por uma inflexão nesse período, sob a influência 

dos restritos círculos de cineastas, que culminaram nas “Conversas Cinematográficas de 

Salamanca”, em maio de 1955. Na ocasião, Juan Antonio Bardem expõe sua opinião 

sobre o quadro da época: “O cinema espanhol atual é politicamente ineficaz, 

socialmente falso, intelectualmente ínfimo, esteticamente nulo e industrialmente 

raquítico.” (DUEÑAS, 2008, p. 97).  

Por outro lado, o circuito comercial dos anos 1950 até o início dos anos 1960 

investiu nas produções mais populares, como musicais – cuplés, tangos, zarzuelas, e o 

chamado “cinema com meninos”, que tinha crianças cantoras como protagonistas, 

também uma influência do neorrealismo italiano. O período marcou a estreia de Sara 

Montiel, que se tornou uma das maiores estrelas do cinema espanhol e uma referência 

para muitos diretores posteriormente, como Pedro Almodóvar. Em 1962, o filme Bahia 

de Palma, de Juan Bosch, marca uma nova era do cinema espanhol com a discreta 

exibição dos primeiros biquínis, um reflexo das transformações da Espanha geradas 

pelo desenvolvimento econômico do país, o aumento do consumo, a tímida abertura 

política e a expansão do turismo. (GUBERN et. al. 2000). 
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A pauta conservadora, entretanto, continuava imposta pelo regime franquista. Na 

década de 1960, Luis Buñuel era o diretor espanhol com maior repercussão 

internacional e seguia no exílio. Em 1961, foi contratado por uma produtora espanhola 

para a realização de uma coprodução com o México, Viridiana. O filme foi severamente 

criticado pelo Vaticano, que o classificou como uma ofensa aos dogmas católicos, 

causando a sua proibição na Espanha (IMG. 3 e 4).  

 

Imagem 3 – Em Viridiana, a emblemática versão da “Última Ceia” 

encenada pelos pobres. 

 

Fonte: (EL ESCÁNDALO..., 2014). 

 

O regime franquista ordenou que a fita fosse queimada, mas conseguiu-se salvar 

uma cópia que foi enviada ao México. A película só pôde ser exibida 17 anos depois, 

com o término da ditadura. (GUBERN et. al. 2000). Respeitando as alterações 

solicitadas pela censura franquista, Buñuel alterou a cena final, em que Viridiana batia à 

porta do primo, que a convidava a entrar e fechava a porta sugestivamente, para outra 

em que a ex-freira entra no mesmo quarto, mas o primo a convida para jogar cartas com 

a empregada da casa. Muitos interpretam essa modificação como uma cena ainda mais 

provocativa, sugerindo metaforicamente uma possível relação sexual entre os três (IMG. 

5).  
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Imagem 4 – Cena de Viridiana Imagem 5 – Final de Viridiana 

modificado por exigência da censura

  

Fonte: (VIRIDIANA..., 2013).  

 

Em 1966, Carlos Saura se torna um dos diretores mais importantes do cinema 

espanhol após o lançamento de La caza, um relato cru de um dia de caça a coelhos, que 

expõe os conflitos internos e a complexidade das relações humanas a partir do vínculo 

de um grupo de amigos (IMG. 6). Apesar das críticas negativas na Espanha, esse filme 

foi comparado ao cinema de vanguarda francês, e foi interpretado como uma reflexão 

sobre as contradições da sociedade espanhola da época, que conteria uma severa crítica 

às tensões políticas vividas no país. Uma metáfora que tentava expressar, pela situação 

limite em que se encontram os personagens, o quadro social da Espanha durante a 

Guerra Civil, bem como as sequelas geradas pelo conflito. A censura interveio apenas 

no título, que antes era La caza del conejo, exigindo a retirada da referência ao conejo 

pelo sentido dúbio da palavra, que na Espanha pode ser interpretada com uma conotação 

sexual. As mensagens implícitas contidas na história, entretanto, foram ignoradas.  
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Imagem 6 – Cartaz e personagens de La Caza, de Carlos Saura 

                

Fonte: (LA CAZA…, 2012). 

 

Em fevereiro de 1963, as Normas da Censura Cinematográfica, instituídas pelo 

instrumento regulador do Estado franquista, com o intuito de controle político, moral e 

religioso, proibiam: 

 

O argumento do suicídio, do homicídio por piedade, da vingança, do duelo, 

do divórcio como instituição, do adultério, da prostituição, e de tudo o que 

atente contra a instituição matrimonial, do aborto, e dos métodos 
contraceptivos. Também se proibirá a apresentação das perversões sexuais 

como eixo da trama, da toxicomania e do alcoolismo de maneira indutora, 

das cenas brutais de crueldade contra pessoas e animais [...]. Se proibirá tudo 

que atente de alguma maneira contra a Igreja Católica, seu dogma, sua moral 

e seu culto, os princípios fundamentais do Estado, a dignidade, a segurança 

interna e externa do país, e tudo que atente contra a pessoa do chefe de 

Estado. (GUBERN et. al. 2000). 

 

Em 1964, Fernando Fernán Gómez lança o filme El extraño viaje, um suspense 

que condensa elementos do esperpento e do sainete
3
 característicos do estilo de Valle-

Inclán. Com roteiro de Luiz García Berlanga, o filme se baseia em um crime que 

ocorreu em Murcia, sendo censurado na época. O rigor da censura explicitado acima 

perdura até 1966, com a aprovação da lei de imprensa que versava sobre a liberdade de 

expressão. Com isso, coloca-se fim aos 26 anos de censura prévia, mas a lei apenas 

abranda as práticas censoras, não as abole por completo. (MARTÍNEZ, 2014). Isso não 

                                                             
3 O sainete é um recurso narrativo oriundo do teatro, que consiste em uma peça, em formato de esquete, 

de caráter cômico, popular e de curta duração, introduzida entre os atos de uma obra.  
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impede que os cineastas da dissidência continuem a produzir filmes metafóricos e com 

duras críticas sociais sob histórias fantásticas, como El espíritu de la colmena (1973), de 

Victor Erice. Trata-se de um conto de fadas distorcido, um passeio no mundo encantado 

de Ana, que vivencia a infância em meio aos horrores provocados pela guerra civil. 

(NAZARIO, 2009).   

 Se, por um lado, se verifica a atuação de cineastas que tentavam divergir do 

sistema imposto pelo regime franquista, concomitantemente se consolida na Espanha 

um circuito comercial composto por produções que difundiam claramente os valores 

defendidos pela ditadura. Nos anos 1960, vários filmes são produzidos com temáticas 

conservadoras, patriarcais e condizentes com as ideologias do regime, como a exaltação 

de valores machistas, idealização da família tradicional, da procriação, da superioridade 

masculina e a construção de uma imagem violenta e caricatural das mulheres.  

A comédia, gênero já então consolidado no cinema espanhol, é a linha condutora 

de uma filmografia de caráter popular e de grande bilheteria. Filmes como La gran 

familia (Fernando Palacios, 1962), La familia y uno más (Fernando Palacios, 1965), La 

ciudad no es para mí (Pedro Lazaga, 1966) e No desearás la mujer de tu prójimo (Pedro 

Lazaga, 1968) se destacam na época. Tratava-se de comédias de costumes com 

conteúdos didaticamente moralistas, que conjugavam os preceitos desenvolvimentistas e 

ideológicos do governo Franco com os fundamentos católicos. Por esse motivo, tal 

vertente do cinema não apenas se esquivou das consequências da política censora do 

regime, como suas produções foram declaradas de interesse nacional, recebendo 

subvenções e apoio por parte do Estado.  

 A influência do cinema italiano é percebida na fusão da comédia com elementos 

melodramáticos, porém com uma roupagem bastante localista, dada a inclusão de estilos 

característicos da Espanha, como o esperpento, a comédia coral e as situações típicas do 

cotidiano dessa sociedade, uma clara herança do cinema de Berlanga. Acrescenta-se a 

propagação de películas spaghetti-western, influência dos famosos faroestes italianos, 

com apelo não menos comercial. Ainda nessa época, se verifica um escasso interesse 

pelo cinema de gênero nos moldes hollywoodianos, resultado do pouco conhecimento e 

influência dessa produção na Espanha. Atado ao conservadorismo temático e 

ideológico, o cinema espanhol não conseguiu atingir o mesmo êxito e repercussão de 

outros países europeus, como França e Itália. 
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 O isolamento cultural da Espanha engendra um estilo próprio, resultante da 

adaptação das influências italianas com a tradição literária e teatral espanhola, dando 

origem a uma comédia essencialmente local. Já a partir dos anos 1970, etapa final do 

franquismo, ocorre uma maior tolerância da censura no tocante à sexualidade: nota-se 

um aumento da liberdade sexual, com a atribuição de um tom mais erótico aos filmes, 

no entanto, seguindo uma linha bastante conservadora e patriarcal no que diz respeito às 

relações de gênero. O desnudo feminino e a imagem reificada das mulheres reiteram o 

discurso de sexualidade e o olhar cinematográfico construídos por e para o desejo 

masculino, e com uma concepção claramente heteronormativa.  

O fenômeno do destape, como ficou conhecido o cinema caracterizado pela 

maior abertura à temática sexual, se conformou como uma comédia sexy hispânica que 

trazia em sua constituição as estereotipias do imaginário sexual do “macho ibérico”. Um 

estilo que promove a ideia ilusória de maior liberdade sexual quando, em realidade, 

ocultava a manutenção dos princípios morais que vigoravam durante o franquismo.  A 

freqüente exposição do corpo feminino para satisfação do desejo masculino – mulheres 

com decotes, mini-saias, roupas transparentes, ou situações de semi-nudez que, 

gradativamente, se tornavam mais explícitas – era conjugada com alguns 

comportamentos restritos aos homens, como a infidelidade e a livre vivência da 

sexualidade. Incorporam-se, assim, novos ambientes e circunstâncias antes censuradas, 

como os cabarés, a prostituição (exclusivamente feminina), e as relações sexuais com 

mais de uma pessoa, prevalecendo o domínio dos homens e a demarcação da 

desigualdade sexual. As mulheres passam a ser retratadas também como sedutoras, e 

não somente pelo papel de mãe, esposa e dona de casa, porém, por uma imagem 

provocativa construída para o desejo masculino.  

Um dos mais expressivos representantes desse cinema é o filme No desearás al 

vecino del quinto (Ramón Fernández, 1970), um dos maiores sucessos de bilheteria da 

história do cinema espanhol antes do surgimento de Pedro Almodóvar e Santiago 

Segura. (GUBERN et. al. 2000; DUEÑAS, 2008). O filme, que contém a exaltação da 

conquista sexual masculina, apresenta ainda uma visão cômica e caricatural da 

homossexualidade, como pode ser visto na imagem 7, em que o cartaz da película 

compõe parte do olhar reducionista e estigmatizado da mulher e do homossexual 

masculino. 
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Além disso, essa produção marca o início de outro fenômeno do cinema 

espanhol, o landismo (IMG. 8). O nome advém de Alfredo Landa, um dos atores mais 

populares da Espanha, que ficou conhecido pela personificação do protótipo do “macho 

ibérico” no cinema; personagens caracterizados por uma expressiva valorização da 

masculinidade hegemônica, especialmente no que se refere ao comportamento sexual – 

sedução, conquistas de várias mulheres, discursos machistas, orgias e fanfarrices. 

 

      Imagem 7 – Cartaz do filme   Imagem 8 – Alfredo Landa 

  
              Fonte: (CINE..., 2014).    Fonte: (PELÍCULAS..., 2014). 

 

O cinema espanhol de caráter mais comercial, assim, se estrutura no período do 

tardofranquismo em uma dupla vertente: uma produção mais comedida, direcionada ao 

consumo interno, e outra com temáticas mais ousadas e explícitas, destinadas ao 

mercado internacional, sendo que essa última já configurava o cinema de exportação 

desde a década de 1950. Produções essas que receberam durante o regime franquista a 

classificação de “Cine S”, rotulação de películas que se considerava que pudessem 

“ferir a sensibilidade do espectador”, ou seja, que continham conotações sexuais 

explícitas ou violentas e que, por esse motivo, só poderiam ser exibidas em salas 

especiais. (GUBERN et. al. 2000).  

Essa maior liberdade sexual, todavia, não atenuou a rigidez das restrições 

impostas pelo regime em relação aos conteúdos políticos apresentados nos filmes, nem 

mesmo ao teor moral que norteava o cinema espanhol. Os filmes de Ignacio Iquino se 

tornaram emblemáticos na filmografia do país pelos melodramas com discursos 

moralizadores, destacando Aborto criminal (1973) e Chicas de alquiler (1974), histórias 
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em geral maniqueístas e com finais punitivos. O cinema da Transição, como é 

conhecida a produção do período que sucede a morte de Franco até a restauração 

democrática, é marcado por uma intensa referência ao sexo como resposta à censura, 

mas essa maior exibição não implica em uma mudança no discurso moral desses filmes. 

As películas de Ignacio Iquino são bastante representativas dessa tendência, em que se 

verifica uma abertura a alguns temas tabus, como a homossexualidade, a travestilidade, 

a bissexualidade feminina, a prostituição, as relações extraconjugais e com mais de um 

parceiro, comportamentos, porém, sempre castigados e apontados como “sexualidade 

socialmente incorreta”.  

Após a morte de Francisco Franco, em 20 de novembro de 1975, a Espanha 

passa por um processo de transformação política, mas também sociocultural. O fim do 

regime militar não só implica no término da censura, como engendra na sociedade 

espanhola um profundo desejo de mudança e, ao mesmo tempo, a necessidade de 

eliminar todos os indícios do franquismo. A abertura do país ao mercado e à cultura 

estrangeira, e o retorno de pessoas que se exilaram durante a ditadura, permitiram o 

contato com outras tendências, o que desencadeou a constituição de um novo universo 

cultural, especialmente entre a juventude. O país, assim, se abria para as influências que 

proliferavam no cenário internacional da época, como a cultura pop, a pop art, o punk, o 

underground, as fotonovelas e os quadrinhos. 

A Espanha, desse modo, entra em um período de explosão criativa resultante do 

clima de liberação social que se instaura após as quatro décadas de ditadura. No campo 

das manifestações artísticas e culturais esse fenômeno se intensificou e se caracterizou 

pelo desejo de incorporar o máximo de influências e dar espaço às mesclas, às fusões de 

estilos diferentes, e à atribuição de novas roupagens a elementos já explorados. No caso 

do cinema, o período de transição democrática, inicialmente, permitiu maior liberdade 

criativa, mas não significou uma reconfiguração do cinema como expressão visual, dos 

seus códigos e dos seus fundamentos estéticos, políticos e narrativos. Os cineastas 

continuavam produzindo conforme os mesmos padrões e referências, porém de uma 

forma mais livre e espontânea.  

A época é conhecida como “transição” porque a ruptura com os valores do 

franquismo não ocorreu imediatamente após o fim da ditadura, e muitos foram os 

vestígios substancialmente característicos da estrutura do regime militar presentes na 

dinâmica política e social do país. As mudanças começam a ocorrer com o surgimento 
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de novos cineastas, a maioria autodidata e sem formação acadêmica, o que faz com que 

o cinema espanhol inicie uma era de profícua diversificação de estilos, de abordagens 

estéticas e uma maior amplitude temática das produções.  

O marco da inovação desse cinema se dá com o lançamento de Arrebato, de Ivan 

Zulueta, em 1979, um filme experimental que apresenta uma proposta estética e 

narrativa completamente distinta e original no contexto da filmografia espanhola. 

Fugindo da comédia, a película aborda um universo onírico e psicodélico, com tons de 

suspense, e uma reflexão metalinguística sobre a constituição do cinema e do fazer 

cinematográfico (IMG. 9 e 10). 

 

Imagem 9 – Cena de Arrebato, de 

Iván Zulueta 

Imagem 10 – Arrebato

 
Fonte: Extraída do filme pela autora.  Fonte: (EL PROYECTOR..., 2014).

 

Antes disso, em 1978, Bigas Luna já oferece uma mudança significativa para a 

produção audiovisual espanhola, com Bilbao. O filme trata de um homem que se 

apaixona por uma prostituta e, imerso em seu obstinado desejo, entra em um processo 

de profunda perturbação psicológica e passa a perseguir a mulher, até conseguir 

sequestrá-la. A narração centrada na subjetividade do protagonista, os enquadramentos, 

o tom de suspense e a proposta temática sinalizam a emergência de uma nova expressão 

visual. Iván Zulueta acrescenta mais tarde o teor conceitual e o estilo iconográfico de 

contar histórias, em que as imagens se sobressaem aos diálogos. A justaposição de 

imagens compõe o sentido do que se pretende expressar, em que se concentra a força 

discursiva da narrativa.  

Arrebato representa, assim, os anseios de transformação da produção 

audiovisual da Espanha. O realismo crítico, oriundo do neorrealismo italiano, o 

comedimento e o pudor das produções conservadoras do regime franquista, e a comédia 

de situação cedem lugar a uma maneira mais livre e vanguardista de construção visual. 
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Abre-se espaço a uma maior liberdade criativa, e os diretores já se permitem tratar de 

alguns temas com mais tranquilidade: as drogas, a sexualidade e um desprendimento da 

necessidade de reprodução mimética da realidade.  

É assim, por exemplo, que uma das personagens do filme, interpretada pela atriz 

Helena Fernán Gómez, aparece com uma voz em falsete nas cenas, gerando certa 

estranheza e ambiguidade. Devido a problemas financeiros e à saída dos técnicos de 

som durante a filmagem, foi preciso realizar a dublagem de quase toda a película. O 

diretor, então, convida Pedro Almodóvar para dublar a atriz, sem se importar com a 

artificialidade da composição do personagem. Almodóvar relata que a intenção de 

Zulueta era deslocar a identidade do personagem, provocando inquietude e dúvida no 

espectador quanto à possibilidade de se tratar de um homem, de uma mulher ou de uma 

travesti. (ARREBATADOS..., 2014). A partir desse momento, portanto, já se percebe 

um maior espaço nas produções culturais para o questionamento de alguns valores e 

convenções sociais, temas antes intocáveis na Espanha. 

O trabalho de Iván Zulueta resulta em uma mescla de suas influências após uma 

temporada em Nova Iorque: a contracultura, a psicodelia do final dos anos 1960 e o 

underground estadunidense do final da década de 1970, porém mais “sujo”, além da 

pop art de Andy Warhol e o cinema hollywoodiano. Apesar do êxito de Arrebato, o 

artista se destaca pelo seu trabalho de desenho gráfico, como criador de cartazes de 

filmes, dentre eles Viridiana, de Buñuel (IMG. 11), e Labirinto de paixões (Laberinto 

de pasiones, 1982) (IMG. 12), Maus hábitos (Entre tinieblas, 1983), e Que fiz eu para 

merecer isto? (¿Qué he hecho yo para merecer esto!, 1984), de Pedro Almodóvar. Sua 

formação em desenho gráfico e pintura, bem como as influências dos quadrinhos e dos 

cromos, se traduzem em suas ilustrações, trabalhos que compõem o estilo vanguardista 

da produção cultural da Espanha a partir do fim da década de 1970. 
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Imagem 11: Cartaz de reestreia de 

Viridiana, 1977, por Iván Zulueta                 

Imagem 12: Cartaz de Labirinto de 

Paixões, 1982, por Iván Zulueta

 
          Fonte: Zulueta (2014b). 

 
          Fonte: Zulueta (2014b). 

A película de Ivan Zulueta marca também o início de uma nova geração de 

artistas que se reúne para criar novas expressões culturais, por meio do cinema, da 

pintura, da música, da literatura, dos quadrinhos, entre outros, que entrecruzam suas 

obras e contribuições para gerar uma nova onda de produção artística que rompesse com 

os signos da ditadura e produzisse uma concepção moderna do universo cultural 

espanhol. Esse grupo de jovens, majoritariamente de classe média e oriundos de 

gerações de artistas e intelectuais, se concentrou em Madri e passou a ser responsável 

pela atualização do cenário cultural da época, atribuindo à cidade uma faceta mais 

urbana e cosmopolita.  

Mais tarde, ao chamar a atenção da imprensa, o grupo, que rejeitava 

veementemente os rótulos, foi qualificado como um movimento cultural que se tornou 

referência para a história da sociedade espanhola, e que ficou conhecido como Movida 

madrilenha. Dos integrantes, muitos se destacaram em seus respectivos campos de 

atuação: Ceesepe, Gillermo Pérez Villalta e a dupla Costus na pintura, Jesús Ferrero na 

literatura, Alaska (Olvido) y los Pergamoides, Kaka de Luxe, Radio Futura na música, 

Javier Mariscal e Iván Zulueta no desenho, Fabio Mcnamara, como cantor, ator e artista 

plástico, e Pedro Almodóvar no cinema. 

Embalado por essa “movida” surge o “novo cinema espanhol”, que transforma 

não apenas a construção visual, como também representa uma mudança na linguagem, 
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na maneira de comunicar com o espectador e de apresentar o contexto social da 

Espanha, pois pretendia: 

 

Dirigir-se a um país real, sem rodeios, nem cerimônia alguma, falando-lhe no 

mano a mano, fosse a quem fosse, com o firme propósito de parecer 

modernos – no verdadeiro sentido do termo, e não ancorados em uma moda 

de última hora –, acima, inclusive, do afã pessoal que costuma caracterizar 

qualquer autor. Consequência imediata de semelhante postura foi que o 

público reconhecesse de imediato o novo cenário que se lhe oferecia através 

da tela, e que se sentisse mais ou menos identificado com os seres que a 

habitavam, cujas formas de falar, movimentar e vestir, no fim das contas, lhe 

eram próprias. Os jovens, sobretudo, souberam responder diante de tamanha 

novidade, dispostos de bom grado a perdoar qualquer outra deficiência, 

rendidos à atração de um extenso conjunto de atores tão sinceros como os 
diretores e tão iniciantes como a nova audiência, se assim se pode dizer. 

Novidade pouco menos que revolucionária, dado o recorrente desinteresse, se 

não inimizade declarada, com que essas mesmas camadas juvenis, ou seus 

equivalentes do momento, sempre costumaram receber o produto nacional. 

(DUEÑAS, 2008, p. 12). 

 

Apesar da estimulante e inédita proposta de Arrebato, o início de uma nova era 

do cinema espanhol se concretiza por meio da repaginação de um estilo já consolidado 

nessa filmografia, a comédia. A novidade a partir desse momento é que os intentos de 

educação moral, o maniqueísmo, o conservadorismo e a imagem idealista da Espanha, 

são substituídos por uma abordagem que entra em consonância com o contexto cultural 

da época, com personagens que incorporam os elementos geracionais vivenciados no 

cenário urbano: as gírias popularizadas pelo público jovem, a nova permissividade dos 

costumes – relações afetivas e sexuais eventuais, as drogas, a sexualidade vista com 

mais naturalidade – e o deslocamento do interesse pela família tradicional como um 

valor. A Movida madrilenha, entretanto, apesar dos deslocamentos e questionamentos 

propostos, do tom progressista, não continha uma fundamentação política explícita. 

Tratava-se mais de um movimento contracultural, que visava à contestação dos valores 

tradicionais vigentes na Espanha em razão do regime franquista e à proposição de uma 

liberação dos costumes.  

A comédia torna-se o principal veículo de transmissão dessas novas ideias e, 

antes mesmo do surgimento do filme de Iván Zulueta, essa transformação da nova onda 

ocorre com o lançamento de ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, de 

Fernando Colomo. Embora não corresponda a nenhuma inovação no sentido estético ou 

na linguagem visual, o filme, estreado em 1978, inaugura a tendência cômica que 

predomina nos anos 1980, e que se constitui em uma maneira inovadora de fazer cinema 
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por seu conteúdo temático, até então não usual. Essa película marca o surgimento da 

comédia madrilenha, que rompe com o cinema convencional no sentido de que a 

comédia, antes utilizada como crítica política, agora é usada como sátira da “velha” 

Espanha, dos seus costumes e de seus valores tradicionais, mantendo – ou muitas vezes 

acentuando – o tom ácido e debochado de algumas comédias espanholas anteriores. 

O filme de Fernando Colomo (IMG. 13 e 14), que popularizou a música que o 

intitula, tornando-se emblemática durante a Movida, se constitui na base do cinema 

espanhol posterior, sobretudo, de Pedro Almodóvar, do qual participa como figurante. 

Almodóvar lança, dois anos depois, o seu primeiro longametragem, Pepi, Luci, Bom e 

outras garotas de montão (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, 1980), que segue 

a mesma linha e contém os mesmos atores como protagonistas: Carmen Maura e Felix 

Rotaeta.  

 

Imagem 13 – Felix Rotaeta e Carmen 

Maura atuando no filme de Fernando 

Colomo 

Imagem 14 – Cena de ¿Qué hace una 

chica como tú en un sitio como este?

 
Fonte: (¿QUÉ HACES…, 2014b). 

 
Fonte: (¿QUÉ HACES…, 2014a). 

Almodóvar, porém, lança mão das influências da comédia madrilenha, mas 

atribui-lhe uma nova roupagem, ainda mais ousada e original para os padrões da época, 

estilo que o diretor foi consolidando e ressignificando ao longo de sua carreira. 
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2.2 Almodóvar e sua obra 

 

A questão é como lidar com a tradição – se ela é opressiva, não estimula a 

criação. (BERNADET, 2014). 

 

 

Da geração da Movida, Pedro Almodóvar e Alaska foram os integrantes que 

mais se destacaram no cenário artístico nos anos posteriores. A partir de 1984, o 

movimento, que já havia perdido o seu caráter marginal, passa a ser reconhecido como 

um fenômeno importante na mídia e para a cultura espanhola. Concomitantemente, 

enquanto a cantora estreia a sua participação no programa infantil La bola de cristal, o 

cineasta ganha mais credibilidade com o lançamento de sua quarta película, Que fiz eu 

para merecer isso?, que desperta a atenção da crítica internacional, especialmente da 

Itália. (LA NUEVA..., 2014).  

 O cinema espanhol iniciou uma nova fase que pôde ser atestada pelo aumento do 

reconhecimento internacional, que culminou, em 1982, no primeiro Oscar (melhor filme 

estrangeiro) da história da produção audiovisual do país por Volver a empezar, de José 

Luis Garci. Almodóvar se insere no universo cinematográfico pelas vias do circuito 

marginal, seguindo a linha da comédia underground, com referências dos quadrinhos, 

das fotonovelas, com uma estética mais “suja”, e uma linguagem irreverente e irônica. 

Assim se constitui a comédia madrilenha dos anos 1980, que se popularizou e atribuiu 

uma nova faceta ao cinema espanhol. O tom inovador, provocante e original das 

películas de Almodóvar, gradativamente foi ganhando destaque e mais atenção do 

público, da mídia e da crítica. 

 Pedro Almodóvar Caballero nasceu em 24 de setembro de 1949 (embora tenha 

sido registrado oficialmente no dia 25), no povoado de Calzada de Calatrava (Ciudad 

Real), em Castilla La-Mancha, região rural da Espanha. A cidade, na época 

caracterizada pela forte presença das tradições espanholas, pela religiosidade, pelo 

conservadorismo e machismo, marcou intensamente a infância do cineasta, o que não 

raramente repercute em sua obra. De origem pobre, sua família vivia da renda de seu 

pai, que trabalhava como arrieiro, em um povoado que sofria com a miséria e a carência 

de recursos, onde a maior preocupação era a sobrevivência. As dificuldades econômicas 

e a divisão sexual do trabalho, que condicionava os homens ao trabalho externo no 

campo, enquanto as mulheres se dedicavam aos afazeres domésticos, favoreciam a 
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sociabilidade e a solidariedade feminina, relações das quais Almodóvar foi testemunha 

desde criança. Cresceu presenciando as conversas de comadres e vizinhas, e observando 

um universo rural, feminino e kitsch bastante peculiar, que serviria de referência não 

apenas à sua concepção sobre o meio rural, como também ao seu olhar sobre as 

mulheres, como ele mesmo costuma afirmar. (ALMODÓVAR, 1989; HOLGUÍN, 

2006). 

Aos oito anos, se muda com sua família para Cáceres, reflexo da intensa 

migração do campo para os centros urbanos, em função da crise econômica que 

assolava o país na era Franco. Ali iniciou sua educação em um colégio de padres 

franciscanos, onde não poderia estudar se não fosse a bolsa de estudos que recebeu por 

cantar no Coro do Colégio Franciscano de Cáceres, benefício concedido aos alunos que 

possuíam aptidões artísticas ou esportivas, uma recompensa por sua contribuição com a 

instituição.  

A formação de Almodóvar no colégio católico foi responsável por seu acesso ao 

mundo da cultura e do conhecimento, o que lhe permitiu entrar em contato com um 

universo inalcançável para grande parte dos habitantes do povoado em que nasceu. Ao 

mesmo tempo, sua passagem por essa instituição vai marcar a sua trajetória pessoal e 

profissional de uma maneira decisiva, pela abordagem crítica da religião e pela 

necessidade de contestação e ruptura com os valores repressivos da Igreja Católica, com 

os quais o cineasta conviveu mais intensamente
4
. (ALMODÓVAR, 1989; HOLGUÍN, 

2006). 

Foi ali também que Almodóvar começou a frequentar o cinema e teve acesso às 

primeiras referências cinematográficas que incidem significativamente na sua obra, 

como os filmes de Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem e alguns melodramas 

hollywoodianos, como Douglas Sirk, John Cassavetes e Billy Wilder. Aos 18 anos, se 

muda para Madri, enfastiado pelo provincianismo e conservadorismo da cidade em que 

vivia. (ALMODÓVAR, 1989; STRAUSS, 2008). Na capital, Almodóvar encontra 

maior liberdade e entra em contato com uma diversidade cultural que lhe possibilita 

conhecer tendências, movimentos artísticos, conviver com jovens artistas e com a 

                                                             
4 María Antonia García de León se refere à formação educacional de Pedro Almodóvar como 

“deformação religiosa”, que estaria, para a autora, mais condizente com a percepção do diretor sobre o 

processo de aprendizagem empreendido pelos padres na época, e que fica evidente na referência que o 

cineasta faz em seu filme de 2004, Má educação. (LEÓN; MALDONADO, 1989). 
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permissividade em relação ao sexo e às drogas, o que servirá de base para a primeira 

fase de sua produção audiovisual.  

Em razão do fechamento das escolas de cinema pelo governo Franco, 

Almodóvar aprende a produzir filmes com a experiência adquirida nas ruas e nas trocas 

realizadas com os amigos e artistas do universo underground madrilenho. Instala-se no 

bairro Parla, região da Comunidade Autônoma de Madrid e, para se manter na capital 

espanhola e cobrir os gastos com o material de filmagem, presta concurso e começa a 

trabalhar na empresa de comunicações Telefónica, como auxiliar administrativo. Ali 

permanece por dez anos, intercalando períodos de licença temporária, que ele utilizava 

para rodar seus filmes. Produz, assim, vários curtametragens em super 8, em que conta 

com a ajuda de amigos para compor o elenco, conseguir locações e demais recursos, 

como o figurino, já que não podia cobrir os gastos com a sua própria renda. Devido à 

ausência de som direto, o próprio Almodóvar dublava as películas ao vivo, em 

memoráveis exibições que atraía um público considerável.  

Viaja para Londres na década de 1970, na época a capital europeia mais 

tolerante, liberal e moderna, onde consegue ter acesso ao que havia de mais atual no 

cenário cultural, como o punk, a pop art, o cinema de vanguarda, a literatura e o 

movimento hippie. Sempre muito ativo, Almodóvar, além de produzir curtas, ingressa 

no grupo de teatro Los Gallardos e passa a compor canções e a se apresentar no Rock-

Ola de Madri junto com Fabio MacNamara, companheiro de Movida. Com trajes 

irreverentes, performances cômicas e letras provocantes, os dois fazem várias 

apresentações e gravam o álbum ¿Cómo está el baño, señoras?, cuja música Voy a ser 

mamá, se torna um dos hits de sucesso entre os seguidores da Movida. A partir de 1983, 

participam várias vezes do programa televisivo La Edad de Oro, transmitido pela La 2, 

da TVE, e apresentado por Paloma Chamorro, atração que se converteu no espaço 

midiático mais expressivo dos artistas da Movida.  

Na literatura, em 1981, escreve o livro Fogo nas entranhas e, depois da 

repercussão positiva de sua fotonovela Toda tuya, estreada na revista Víbora, torna-se 

colunista da revista La Luna, popularizando a sua personagem Patty Diphusa, textos 

que, anos depois, foram publicados em formato de livro. Desde essa época, suas 

produções já continham um teor bastante provocador, irônico e subversivo, como tudo 

que surgia da Movida e que o próprio Almodóvar define como “muito punk, muito 

agressivo, muito divertido: era a moda.” (ALMODÓVAR, 2006, p. 7). 
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O conteúdo se centrava em temáticas que se chocavam com os padrões sociais 

da época: as drogas, as identidades de gênero, a sexualidade, a família, a polícia, a 

religião. As performances inusitadas, a linguagem coloquial, o traje mesclado entre 

roupas e acessórios femininos e masculinos, que às vezes resultavam em uma aparência 

andrógina, a voz em falsete, todos esses elementos compunham uma imagem 

transgressora, que zombavam e satirizavam alguns dos mais importantes valores da 

sociedade espanhola, conforme se observa na letra de Voy a ser mamá: 

 

Sim, vou ser mamãe, vou ter um bebê, para brincar com ele, para explorá-lo 

bem. Vou ser mamãe, vou ter um bebê, lhe vestirei de mulher, lhe pregarei na 
parede. O chamarei de Lucifer, lhe ensinarei a criticar. Ensinarei-lhe a viver 

da prostituição, lhe ensinarei a matar. Ah, sim, vou ser mamãe, sim, vou ser 

mamãe. Não quero abortar, recuso a espiral5, ele tem o direito de viver.  

 

 

 Não menos perturbadores eram os textos de Patty Diphusa, sex symbol e estrela 

pornô internacional, convidada por uma revista pós-moderna para relatar as suas 

memórias e experiências íntimas. Suas confissões, repletas de sexo, drogas e 

acontecimentos sórdidos, são marcadas pela comicidade e ironia, além do conteúdo 

extremamente explícito; a compulsão pelo sexo, as condutas transgressoras, a ausência 

de limites físicos e morais, são aspectos comuns em seus relatos. Patty, a mulher que 

nunca dorme, está sempre preparada para algum acontecimento excitante, para quem o 

prazer é o sentido da vida, seja via sexo, drogas ou comida. Percorre constantemente as 

ruas de Madri, sempre insaciável, para quem os homens não passam de objetos de 

prazer.  

 Esse tom permeou o início da carreira de Almodóvar no cinema, predominante 

em seus primeiros filmes. A sua trajetória cinematográfica poderia ser dividida em três 

etapas: a primeira seria a do debute, que começaria com o lançamento de Pepi, Luci, 

Bom e outras garotas de montão, em 1980, em que é nítida a influência da Movida e do 

contexto sociocultural da Espanha – especialmente o cenário urbano de Madri, que 

corresponderia a uma fase mais amadora de seu cinema, e se estenderia até o começo do 

amadurecimento e da definição estilística de sua obra.  

 A segunda fase seria a da consagração, que se inicia com o reconhecimento 

internacional – e a primeira nomeação ao Oscar – por Mulheres à beira de um ataque de 

                                                             
5 Termo coloquial para se referir a um tipo de veneno ou inseticida, que possui um formato homônimo. 
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nervos (1988), e de afirmação da sua pauta autoral. É o período de refinamento das suas 

produções, em que o diretor consolida o seu estilo e os elementos estéticos que vão 

caracterizar a sua filmografia, os personalizando de tal maneira que os seus traços se 

convertem em um adjetivo: o termo “almodovariano” passa a ser empregado cada vez 

com mais frequência para caracterizar elementos estéticos, narrativos, temáticos e, até 

mesmo, circunstâncias do cotidiano da Espanha. Reconhecimento que resultaria em 

duas premiações do Oscar, melhor filme estrangeiro, por Tudo sobre minha mãe (1999) 

e melhor roteiro original por Fale com ela (2002).  

 Já a terceira fase, seria a do Almodóvar-produto, consequência de sua 

consagração como diretor e da internacionalização de suas produções. A marca 

Almodóvar se torna um invólucro de sua obra, como uma espécie de selo de qualidade, 

o que lhe garante maior popularidade e capacidade de alcance – evidenciada pelo 

aumento do número de salas de exibição de suas películas, algumas inclusive mais 

comerciais – mas, ao mesmo tempo, torna o seu trabalho ainda mais vulnerável à 

recepção da crítica, que está sempre à espera de que o diretor corresponda ou 

surpreenda as expectativas de uma “obra almodovariana”, embora ele rejeite a rotulação 

de seu trabalho. 

 A primeira fase de sua carreira é fundamental para compreender a sua ascensão e 

o que a sua obra representa para o cenário cinematográfico e cultural da Espanha. Logo 

após a morte de Franco, os anseios dos espanhóis pela liberdade de costumes e de 

expressão, bem como a necessidade de enterrar o passado e os vestígios da ditadura, 

geraram uma crescente busca pelos signos que pudessem remeter ao novo, ao moderno. 

Ao mesmo tempo, era preciso reformular a imagem da Espanha eliminando o 

sentimento de atraso que a população carregava perante os demais países da Europa.  

 Ressurgia, assim, a busca pela definição de uma identidade nacional, já tão 

fragilizada e desacreditada durante o regime militar. É interessante verificar que, 

embora a configuração política e cultural da Espanha sempre tenha sido bastante 

complexa, tendo em vista os embates em torno do desejo separatista de algumas regiões 

– como País Vasco, Galicia e, até os dias atuais, a Catalunha – no país sempre esteve 

muito presente o imaginário de uma unidade nacional, uma intensa defesa do 

“espanhol”, da identidade espanhola.  

 A abertura do país ao consumo cultural possibilitou a absorção de elementos 

externos e a reinvenção cultural da Espanha. Um desses indícios foi a modificação das 
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referências do país – antes concentradas nas tradições presentes no meio rural – para a 

centralidade da capital, Madri, que seria concebida como símbolo do urbano, do (pós) 

moderno, da novidade e da liberdade. O campo da produção cultural foi o cerne desse 

fenômeno, com a participação ativa de uma juventude de classe média responsável pela 

efervescência criativa que tomou conta da cidade a partir do final da década de 1970. A 

“nova onda”, alcunha dada antes de a mídia batizar o movimento como Movida 

madrilenha, correspondeu a um dos principais difusores da imagem da capital como 

polo da modernidade.  

 A Espanha, carente de uma reelaboração da sua identidade, se valeu desse 

fenômeno para se reconstituir, vendendo essa imagem como uma nova roupagem 

cultural do país, ainda que ela não correspondesse a uma tendência hegemônica. É 

importante ressaltar que esse fenômeno é fruto de um contexto delimitado, que partiu de 

um grupo minoritário, de uma faixa etária e de uma camada social específica – 

Almodóvar era um dos poucos, senão o único, integrante mais significativo não oriundo 

de classes abastadas –, não se tratando de uma manifestação generalizada no país. 

Gradativamente, a repercussão da Movida foi atingindo outras regiões da Espanha, mas, 

de uma forma geral, se caracterizou como uma tendência bastante localizada. 

 Apesar do êxito do circuito musical proveniente da Movida, o cinema se 

traduziu no melhor canal de difusão dessa nova imagem por sua potencialidade para a 

exportação. (LA NUEVA..., 2014). No período de transição democrática, a onda liberal 

que pairava na sociedade provocou o inverso do que se esperava na produção 

cinematográfica, com a banalização da sexualidade e do corpo feminino na filmografia 

do destape. (GUBERN et. al. 2000). Além disso, inevitavelmente, por maior que fosse o 

desejo dos espanhóis, não era possível ignorar o passado, e a solução encontrada pelos 

novos sujeitos do cenário cultural foi a apropriação das tradições para subvertê-las, 

recriá-las, como forma de rejeição simbólica da “velha” Espanha. (LA NUEVA..., 

2014). 

 Nesse embalo de absorção e reconfiguração das tradições, a comédia madrilenha 

surge como um novo gênero típico da cinematografia espanhola, se apropriando de 

elementos estéticos e narrativos do cinema convencional, porém, transpondo para o 

cenário pop urbano. Almodóvar emerge no cenário cinematográfico dando continuidade 

à tendência iniciada por Fernando Colomo, em Tigres de papel (1977) e ¿Qué hace una 

chica como tú en un sitio como este?, e Fernando Trueba, em Ópera prima (1980), 
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atribuindo, entretanto, um tom mais pessoal que garantiu mais originalidade às suas 

produções. 

 No âmbito narrativo, o cineasta soube mesclar referências distintas: se apropriou 

de recursos tipicamente espanhóis, como o já mencionado esperpento, o sainete, a 

comédia coral e costumbrista, os musicais populares e o surrealismo, especialmente o 

universo fantástico de Buñuel. Tudo isso somado às influências do cinema 

hollywoodiano, como a screwball comedy,
6
 e os diálogos frenéticos da ambientação 

urbana dos filmes de Woody Allen. Já no sentido estético, os elementos pop, 

influenciados pela pop art de Andy Warhol, a collage, as fotonovelas, as revistas 

femininas e o comic underground compõem a primeira fase do diretor, principalmente 

nas suas duas primeiras películas. 

 Mas é no que se refere ao eixo temático que Almodóvar é visto como mais 

subversivo e original. Desde as suas primeiras produções, o caráter provocador e irônico 

se sobressai porque o cineasta costuma tratar de temas considerados tabus e satirizar 

valores, tradições e instituições sociais, criando um universo bastante peculiar, o que, 

até então, nenhum outro cineasta espanhol havia ousado fazer. Inicialmente, seus filmes 

agradaram a juventude que acompanhava a Movida porque eram as expressões culturais 

que conseguiam traduzir melhor o novo ambiente madrilenho, a cultura de rua e a sua 

linguagem. Almodóvar se torna o portador dos anseios dos grupos que acompanhavam 

esse novo cenário, e responsável por recriar novas referências para a cidade, 

substituindo o clima de tristeza e de rancor do passado da ditadura, pela alegria, 

dinamismo e frisson da transição democrática. 

 Seus personagens, marcados pela ausência de limites morais, se tornam um dos 

elementos chave de seu cinema: 

 

Ninguém havia falado tão abertamente dos desejos e das preferências sexuais 

que, muitas vezes, nessa película [Labirinto de paixões], se mostram 

flutuantes e mutáveis. Ninguém havia criado, ao menos em nosso país, uma 

ficção que se desenvolvesse alheia a todo condicionamento moral e em que 
os personagens não atendessem a outras razões que aquelas que regem os 

anseios por aventura e amor. (LINDO, 2011, p. 25). 

 

                                                             
6 A “comédia screwball” é um gênero cinematográfico tipicamente hollywoodiano, e consiste em um 

subgênero da comédia, tendo sido bastante utilizado na década de 1930, e caracterizado pelo humor 

irreverente, pela ação intensa, por diálogos rápidos, personagens excêntricos e pelo conflito entre os 

sexos. (BERGAN, 2010). 
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Na verdade, o universo popular do cinema de Almodóvar e a sua base narrativa não são 

novidade. O cineasta soube aproveitar uma tradição que já existia na cultura espanhola, 

mas foi autêntico na medida em que reformulou esses elementos e introduziu uma nova 

maneira de contar histórias, levando para o centro personagens marginais e 

comportamentos nada ortodoxos: 

 

É difícil calcular o impacto desses primeiros filmes, desse, por exemplo 

[Labirinto de paixões], em que aparece um leque de mulheres ninfomaníacas, 

homens com peruca, pais imorais, mães que detestam seus filhos, garotas 

marginais, psicólogas duvidosas, e até um herdeiro de um ex-imperador 

árabe; hoje, com a perspectiva que nos permite os anos, podemos afirmar que 

ampliou os limites da liberdade de expressão e influenciou na maneira de 

escrever diálogos e de conceber o humor. Almodóvar não foi alheio à 

tradição humorística espanhola; ao contrário, a utilizou: a graça, o absurdo, o 
humor negro e os jogos de palavras foram as bases de nosso estilo cômico; 

mas teve a ousadia de reinventar a linguagem, de colocar o ouvido na rua e 

modelar à sua maneira tudo aquilo que podia lhe servir. Foi e é nosso grande 

artista pop: retira da tradição popular aquilo que pode converter em matéria 

criativa própria. (LINDO, 2011, p. 26). 

 

Almodóvar, desse modo, é o principal responsável pela consolidação da comédia 

madrilenha nessa época e pela mudança estética pela qual passa o cinema espanhol, 

acrescentando uma variada paleta de cores, de elementos pop a uma produção em que 

sobressaía o cinza e a paisagem árida dos anos de ditadura.  

 O dinamismo da sua produção acelerava e acentuava também a evolução do seu 

fazer cinematográfico. Se em Pepi, Lucy, Bom e outras garotas de montão predominava 

um tom mais corrosivo da estética pop, que Almodóvar diz ser influência das obras de 

Andy Warhol, Morrissey e John Waters, em Labirinto de paixões já se percebe a 

utilização de elementos de um pop inglês mais brando, como o de Richard Lester, assim 

como a melhoria da qualidade técnica, especialmente no som e nas imagens. 

(ALMODÓVAR, 2011L). 

 Enquanto na primeira película o diretor consegue converter a ausência de estilos 

em um estilo próprio, na segunda já começam a transparecer as suas intenções de criar 

uma estética determinada. (LEÓN; MALDONADO, 1989). A afeição dos integrantes da 

Movida pela pós-modernidade predomina nos anos 1980 e se traduz no ecletismo das 

produções, perceptível nas mesclas que compõem o cinema de Almodóvar. É um 

período de total absorção e reinvenção de estilos e tendências. 

 O amadorismo dos primeiros trabalhos do cineasta, entretanto, só agradava aos 

adeptos da estética da “nova onda madrilenha”. A crítica cinematográfica foi bastante 



62 

 

austera com as suas produções iniciais, principalmente por sua deficiência técnica, mas 

também pelas origens do diretor. A falta de formação acadêmica, o estilo self-made man 

e a cultura de rua, o colocavam em um estatuto inferior aos demais cineastas – Luis 

García Berlanga, Carlos Saura, Bigas Luna, Fernando Trueba, entre outros – perante a 

crítica especializada. Além disso, o fato de ele ser um jovem recém-saído do mundo 

rural, sinônimo de pobreza, atraso e incultura, o estigmatizou ao longo de sua carreira e 

se materializou no adjetivo que sempre o acompanha, o manchego. Enquanto, de 

maneira geral, os cineastas são referidos pelos críticos como diretores espanhóis, 

Almodóvar é sempre mencionado como o diretor manchego, uma referência a Castilla-

La Mancha, região em que nasceu, mas também uma forma de demarcar a sua origem 

social. (LEÓN; MALDONADO, 1989). 

 Ainda que já tivesse um considerável rendimento de bilheteria, as suas primeiras 

obras foram recebidas pela crítica como ordinárias, expressão do mau gosto, 

escandalosas, imorais, kitsch, ou seja, foram completamente desqualificadas e não 

gozaram de nenhuma legitimidade por parte da “alta cultura” espanhola, como 

reconhece o próprio Almodóvar: 

 

Me surpreende que agora o filme [Pepi, Lucy, Bom e outras garotas de 

montão] pareça ter agradado a todo mundo. Os críticos me devoraram e 

muita gente se horrorizou. Mas ele agradou justamente a quem tinha que 

agradar, os que formam opinião em uma coluna de jornal, ou em um artigo de 
fanzine, os que impõem seu critério no balcão de um bar, rodeados de amigos 

e, em geral, a toda a nascente modernidade que não conhecia nem de longe o 

cinema espanhol, mas sabia quem era Warhol. Tudo isso deu uma aura de 

notoriedade ao filme. Mas a maioria das pessoas se horrorizou. E eu as 

compreendo. (FOIX, 2011b). 

 

Como ressalta o diretor, a sua proposta teve maior aceitação entre as pessoas mais 

abertas aos novos rumos da produção artística espanhola e aqueles que estavam em 

consonância com os preceitos da cultura pós-moderna. Nas regiões mais conservadoras 

da Espanha, inclusive em seu povoado, Almodóvar foi, durante muito tempo, criticado e 

rejeitado por seu estilo subversivo e provocador: 

 

As censuras de exibição foram feitas depois da estreia. Em algumas velhas 

cidades castelhanas, os empresários retiravam o filme no dia seguinte à 

estreia, alegando imoralidade e mau gosto da minha parte. Censuras 
administrativas, como tais, ainda não sofri nenhuma. Claro, também não 

recebi nenhuma premiação à especial qualidade ou aos “novos valores”. 

(ALMODÓVAR, 2011b). 
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Essa conturbada recepção tampouco amenizou o caráter polêmico de suas temáticas. 

Seu terceiro filme, Maus hábitos, consiste em um olhar irônico sobre a Igreja Católica, 

concentrando a história em um convento de freiras – um universo composto por drogas, 

homossexualidade, desejo, paixão e, sobretudo, pela ausência da figura divina – 

dedicadas à regeneração de mulheres pela autoflagelação e humilhação. Essa produção 

marca a inserção de Almodóvar em um gênero cinematográfico que passaria a ser 

recorrente em sua obra, o melodrama, que ele aperfeiçoaria mais adiante. O tom musical 

permanece e as canções populares, referências a Sara Montiel e às comédias musicais 

espanholas, sobressaem ao pop rock e ao punk das películas anteriores.  

 Foi a partir de seu quarto filme, Que fiz eu para merecer isto?, porém, que o 

cinema de Almodóvar começa a despertar maior interesse e, inclusive, a ser levado mais 

a sério, por chamar a atenção dos críticos italianos em função das características do 

Neorrealismo presentes nessa película. É com essa produção que o diretor começa a 

demonstrar as suas aptidões cinematográficas, construindo uma imagem dramática – 

muito mais do que melodramática, como ele mesmo afirma –, do quadro social de um 

bairro periférico madrilenho.  

 Essa obra sela o constumbrismo fantástico do diretor, resultado da disjunção 

entre o universo constumbrista de pretensões realistas da tradição cinematográfica 

espanhola e a atmosfera inverossímil que envolve as suas histórias. Com tintes de 

comédia constumbrista e esperpêntica, Que fiz eu para merecer isto? contém uma visão 

atípica e dessacralizada de um protótipo de família espanhola, com comportamentos não 

menos controversos do que as películas anteriores. É a partir daí também que se delineia 

o perfil de um dos personagens preferidos do diretor, a dona de casa, adereçada pelo 

universo da publicidade e do consumo.  

  Almodóvar começa, assim, a estabelecer as características que vão definir o seu 

cinema, como a mescla de detalhes realistas com a ambientação popular kitsch e 

situações disparatadas. Essa estética kitsch e a glamorização do grotesco, 

completamente consciente, cada vez mais vão ganhando forma em seu cinema, 

percebidas, sobretudo, pela valorização da composição cênica, construída 

minuciosamente pela escolha e distribuição dos objetos, o que lhe atribuiria mais tarde 

um toque tipicamente barroco, predominante em películas como A lei do desejo (La ley 

del deseo, 1987) e Átame! (1990). 
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 Que fiz eu para merecer isto? é importante não só porque marca a definição de 

algumas de suas principais características, mas também porque é nesse período que a 

mídia começa a se interessar pela Movida, e o movimento passa a ser utilizado para 

projetar a imagem da Espanha moderna. Nesse momento, a “nova onda” passa a ser 

vista como um potente instrumento de promoção da cultura espanhola, e Almodóvar, 

que estava em evidência na época, foi convertido em “rei” da Movida.  

 A Espanha, até os anos 1980, carecia de mitos nacionais. O cinema tradicional, 

importante veículo de propagação do país, estava em decadência. A imagem já 

desgastada da “Espanha eterna”, da folclorização do meio rural, da criação de paletos
7
, 

não condizia mais com os anseios de uma sociedade que tentava se modernizar. Era 

preciso desconstruir o mito da “españolada”, e o cinema se valeu da efervescência 

presente em Madri – que naquele momento centralizava as manifestações culturais – 

para projetar um novo conceito do país. (LEÓN; MALDONADO, 1989). 

 Almodóvar desponta no cenário cinematográfico com a capacidade de 

representar esse desejo de mudança, recriando a imagem da Espanha e conseguindo 

harmonizar o moderno e o tradicional, cujo enfoque urbano e progressista não anulava 

as características e os repertórios simbólicos típicos da cultura popular e do meio rural – 

como a ambientação das histórias e a manutenção da linguagem e do sotaque dos 

personagens, por exemplo. Sem esquecer os elementos próprios da sociedade espanhola, 

o diretor os retoma a partir de sua perspectiva deformante, garantindo, ao mesmo tempo, 

a familiarização do público e a atribuição de novo vigor ao cinema espanhol.  

 Chegou a afirmar, inclusive, que ao participar de um evento no Japão, lhe 

perguntaram se na Espanha havia cidades, já que nunca teriam visto uma película 

urbana daquele país. Por esse motivo, o diretor costumava afirmar o seu desejo de fugir 

do estereótipo da “Espanha negra” que até então era exportada: 

 

Pedro Almodóvar se queixou frequentemente das histórias projetadas na tela, 

que quase não correspondem à vida do país e ao momento em que a 

sociedade está vivendo, além de que poucos diretores se inspiram em 

atmosferas reais, enquanto a realidade é um sujeito dramático de primeira 

ordem [...] [e] declara: Não digo que não se trate de uma boa Espanha, mas 

sim que sempre estamos vendendo a mesma imagem da Espanha, a da 

Espanha eterna. (LEÓN; MALDONADO, 1989, p. 149). 

                                                             
7 Paleto é um termo pejorativo utilizado na Espanha para fazer referência aos habitantes dos povoados, 

das cidades rurais, vistos por meio do estereótipo do nativo simples, atrasado e pouco sofisticado, 

dotado de trejeitos e costumes característicos. Na cultura brasileira, o correspondente ao paleto seria o 

Jeca Tatu.  
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O diretor soube, portanto, captar essa nova ideia justamente no momento de reconversão 

industrial do processo desencadeado pela Movida. E a indústria vê, assim, a 

possibilidade de lançar o cineasta projetando nele a imagem da nova Espanha, como 

forma de autoafirmação da identidade nacional para o exterior. Almodóvar passa, desde 

então, a ditar modas, a representar e definir o que havia de novo na sociedade 

espanhola. (LEÓN; MALDONADO, 1989).  

 Com isso, o governo liderado por um partido socialista, interessado em renovar a 

imagem do país e anunciar a nova etapa da sociedade espanhola, acolheu esse 

renascimento artístico como forma de promovê-la, época em que expressões como 

“Espanha está na moda”, “Madri me mata” e “de Madri ao céu”, se popularizaram, 

sendo que essas duas últimas, que surgiram da Movida, até hoje são símbolos turísticos 

da cidade. Luiz Nazario (2009) enfatiza o empenho do PSOE em tirar proveito desse 

momento para representar o “recomeço” do país, época em que Almodóvar era o que 

melhor expressava a nova Espanha, liberal, moderna e com necessidade de transformar 

as imagens impressas pela guerra civil.  

 A repercussão do cinema de Almodóvar entre os críticos italianos gera uma 

busca de comparações com outros cineastas da filmografia espanhola que utilizavam 

elementos do neorrealismo, como Marco Ferreri – El pisito (1958) e El cochecito 

(1960) –, Fernando Fernán Gómez, diretor do original e inovador El extraño viaje 

(1964), e Luis García Berlanga – Calabuch (1956), Plácido (1961), El verdugo (1963) – 

clássicos da filmografia espanhola de influência neorrealista. O próprio Almodóvar 

assume essa herança em sua obra: 

 

Meus primeiros filmes não tinham nada a ver com o que estava sendo feito na 
Espanha, mas sim com a Espanha nova que estava nascendo. Mas isso não 

quer dizer que elas sejam uma ilha dentro do nosso cinema. Me sinto muito 

próximo do Buñuel mais sainetesco, ou seja, a seu período mexicano. 

Também me identifico com o breve neorrealismo espanhol de finais dos anos 

cinquenta e princípios dos sessenta, me refiro a Berlanga, às primeiras 

películas de Ferreri, e as de Fernán Gómez. Eram filmes com uma visão 

crítica da sociedade, que mostravam um panorama, a vida espanhola de até 

então, com um humor muito negro, e uma utilização do kitsch como um 

elemento mais moral do que estético. (HARGUINDEY, 2011, p. 75). 

 

  Parte da crítica espanhola, no entanto, continuava reprovando o seu trabalho, 

destacando defeitos técnicos e narrativos. Sua sexta película, A lei do desejo, marca a 
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criação de sua própria produtora, El Deseo, que lhe permite maior liberdade criativa, 

administrativa e comercial, gerida em sociedade com o seu irmão e produtor executivo, 

Agustín Almodóvar. O cineasta, assim, constrói a sua própria factory, tendo maior 

controle sobre a produção e a distribuição de seus filmes, e liberta a sua produção da 

dependência exclusiva dos subsídios governamentais. Os nomes da produtora e da 

película de estreia caracterizam a centralidade da temática do desejo em sua obra, como 

uma espécie de motor que impulsiona as histórias, as experiências e os comportamentos 

dos personagens, elemento chave da sua filmografia. 

 Essa liberdade e independência refletem no caráter autoral que se acentua cada 

vez mais em sua trajetória e resulta na explosão de Mulheres à beira de um ataque de 

nervos, película que consagra a carreira internacional de Almodóvar, com a nomeação 

ao Oscar de melhor filme estrangeiro, e com a qual obtém o seu êxito comercial, sendo 

até hoje sua produção com maior número de espectadores. Esse filme é um dos mais 

importantes do diretor: marca a consolidação da comédia madrilenha como um gênero 

próprio do cinema espanhol, a afirmação do universo estético do diretor, do colorido 

intenso – especialmente o vermelho, que lhe é característico –, o domínio da técnica – 

como o uso de travellings, eternizado pela emblemática cena dos pés de Pepa 

caminhando com saltos vermelhos –, a recorrência de um variado leque de influências – 

literárias, teatrais, cinematográficas, publicitárias, televisivas –, que compõem o 

mosaico singular que é a sua obra. 

 O tom corrosivo de suas películas iniciais cede lugar a uma composição visual 

mais sofisticada, com traços pessoais mais definidos, e evidencia, principalmente, a sua 

preferência pelos personagens femininos. Em Mulheres à beira de um ataque de nervos 

transparece com ainda mais intensidade a empatia do diretor pelas histórias de 

mulheres, que ele declara com frequência ser um universo que dá maior rendimento 

dramático em relação a outras temáticas. A influência das revistas femininas, como a 

Revista Pronto, uma de suas preferidas, e que para ele funcionam como uma espécie de 

consultório sentimental das mulheres, é uma das principais fontes para a criação desses 

mundos singulares, que a crítica muitas vezes chamou de “comédia feminina”, a ponto 

de a mídia lhe atribuir a pecha de “diretor de mulheres”, e às suas atrizes e personagens 

a expressão “las chicas de Almodóvar”. Foi também o filme que projetou 

internacionalmente a obra do diretor.  
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 No momento da estreia de Átame! (1990), Almodóvar já era o cineasta espanhol 

mais conhecido no cinema mundial, superando Luis Buñuel e Carlos Saura. 

(HOLGUÍN, 2006). A recepção dessa película foi polêmica, especialmente nos Estados 

Unidos, em que foi censurada e interpretada como violenta, assim como ocorreu com 

Kika (1993) dois anos depois. De salto alto (Tacones lejanos, 1991) obteve grande 

sucesso de bilheteria na Espanha, sendo, até hoje, uma das produções do diretor com 

maior porcentagem de ingressos vendidos dentro do país no ano de estréia 

(LARRAÑAGA; MOLINA, 2010), provavelmente porque sucedeu Mulheres à beira de 

um ataque de nervos, filme que aumentou a visibilidade internacional de Almodóvar 

após a boa recepção nos Estados Unidos e a primeira indicação ao Oscar.  

 A imersão de Almodóvar no cinema de gêneros, um mundo não explorado pelos 

seus antecessores, devido ao escasso contato com o cinema hollywoodiano antes do 

período democrático, é outra característica do cineasta, que a cada nova película 

demonstra o seu encanto pela narrativa clássica, adotando, porém, um estilo 

heterogêneo e heterodoxo de mesclar gêneros cinematográficos, referências, mise en 

abyme e adaptações de filmes clássicos de Hollywood. O melodrama, na segunda fase 

de seu cinema, passa a ser um dos gêneros mais explorados pelo diretor, o que o leva a 

ser comparado a Douglas Sirk. (ALMODÓVAR, 1989; PAIVA, 2010). 

 Os elementos melodramáticos convencionais do cinema hollywoodiano 

aparecem na produção almodovariana em uma perspectiva também deformante, sem o 

maniqueísmo didático e moralista típico dessas produções, e de uma maneira mais 

irônica e extrovertida. O próprio diretor argumentou, ao ser questionado sobre a 

semelhança de seu melodrama com o de Douglas Sirk e do alemão Rainer Fassbinder, 

que o seu estilo se diferencia por conter uma dose de humor negro que é parte da 

idiossincrasia da cultura espanhola, elemento ausente nas produções desses dois 

cineastas. Para ele, o seu cinema estaria mais próximo do melodrama latino-americano, 

especificamente da fase mexicana de Luis Buñuel. (ALMODÓVAR, 1989).  

 Depois de Kika, até então sua última comédia – com fortes traços da comédia 

negra e da tradição esperpêntica do cinema espanhol –, a produção do diretor se 

concentra no melodrama, gênero que o consagra perante a crítica internacional após o 

lançamento de duas das suas produções mais importantes, por terem lhe rendido 

premiações no Oscar, Tudo sobre minha mãe e Fale com ela. (DUEÑAS, 2008). Nesses 

filmes também estão presentes os elementos melodramáticos do teatro de Tenesse 
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Williams e Pina Bausch, respectivamente, universo que o diretor já havia explorado em 

A lei do desejo, com a referência à obra A voz humana (La voix humaine), de Jean 

Cocteau. A predominância do melodrama não impede que Almodóvar percorra outros 

gêneros cinematográficos, para quem a mescla de elementos, a sua collage particular, se 

constitui em um traço pessoal, uma vez que ele defende que a obediência às regras dos 

gêneros é incongruente com uma perspectiva pós-moderna. Como exemplos se 

destacam a utilização do cinema noir em Má educação, do suspense nos moldes de 

Alfred Hitchcock, e do thriller em A pele que habito.  

 Na medida em que a sua obra se internacionaliza, também mudam as suas 

características visuais, narrativas e temáticas. Com o sucesso internacional, aumento da 

exposição na mídia e do interesse pela sua obra em pesquisas e congressos acadêmicos, 

Almodóvar se transforma em uma pessoa mais reservada, passa a restringir o seu ciclo 

social, convivendo a maior parte do tempo com a família e os amigos próximos. 

Abandona a badalada rotina madrilenha, as festas, os shows, e começa a ser visto cada 

vez menos em público. (Elena Gascón
8
; Paloma Gascón

9
). Consequentemente, a sua 

produção cinematográfica fica cada vez mais intimista, o cenário urbano e o agito da 

capital perdem centralidade em suas histórias que, gradativamente, vão perdendo as 

referências locais e passam a ser desenvolvidas em ambientes indefinidos, como 

interiores das casas, de hospitais, de instituições, sendo que o ápice desse processo 

ocorre em sua última película, Os amantes passageiros (Los amantes pasajeros, 2013), 

cujas cenas são rodadas majoritariamente dentro de um avião. O núcleo de personagens 

também se reduz e as temáticas, antes influenciadas pelo contexto urbano madrilenho e 

pela forte presença de elementos da cultura espanhola, são substituídas por questões 

mais abrangentes, como o amor, o desejo, a maternidade, a vingança, a morte, a dor da 

perda, entre outros.  

 Em outras palavras, a internacionalização do cinema de Almodóvar também 

trouxe como consequência o caráter mais universal de suas películas, que se tornam 

cada vez mais afinadas a uma cultura globalizada do que ao estilo mais localista do 

início de sua carreira. Na virada dos anos 1980 para 1990, o cineasta dava sinais de que 

a sua produção seguiria esse percurso, ao afirmar que a cidade de Madri já não estava 

                                                             
8 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 22 dez. 2014. 
9 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 12 nov. 2014. 
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no mesmo processo, a ebulição da reinstauração democrática havia passado e, por isso, 

não era tão explosiva e divertida como antes. Segundo Almodóvar, no momento em que 

o seu primeiro filme foi rodado, Madri estava se despertando e isso imprimia na cidade, 

nos personagens, nas ruas e nas discotecas, uma alegria pelo simples fato de viver. 

Quase dez anos depois, isso não ocorria mais porque os espanhóis já estariam 

acostumados à atmosfera política e social, não se tratava de uma novidade. Para o 

diretor, a intensidade daquele movimento cultural resultou na comercialização de um 

estilo de vida, e o fim da Movida ocorreu a partir do momento em que a imprensa 

começou a falar dela. (ALMODÓVAR, 1989). 

  A tendência à universalização na obra de Almodóvar não significa, entretanto, 

que o cineasta abandona completamente as referências culturais da Espanha em suas 

películas, o que se evidencia pela presença de elementos típicos em produções 

posteriores: A corrida de touros em Fale com ela, a alusão à atriz Sara Montiel – ícone 

do cinema e da cultura espanhola – em Má educação, o retorno à sua origem rural, com 

claras referências às tradições manchegas e populares, como a música, a religiosidade e 

os mitos, em Volver (2006), a gastronomia – o gazpacho e as madalenas – na 

autocitação de Mulheres à beira de um ataque de nervos em um trecho de Abraços 

partidos (Los abrazos rotos, 2009), e a volta à comédia coral como estrutura narrativa 

em Os amantes passageiros.  

 Esse processo ocorre em consonância com o aumento da abertura do cinema 

espanhol ao mercado mundial, da qual ele é responsável, e que coloca em posição de 

destaque no cenário cinematográfico diretores como Alejandro Amenábar e Santiago 

Segura (conhecido como Torrente). Ainda assim, Pedro Almodóvar continua sendo o 

diretor espanhol de maior expressividade e é bastante comum ver a imprensa, e os 

próprios cidadãos, se referirem a ele como o cineasta mais internacional da Espanha.  

 Para María Antonia García de León (2013; 2015), a obra de Almodóvar passou 

por vários estágios até a fase atual, cuja internacionalização condiz com uma mudança 

de paradigma do artista na contemporaneidade. Segundo a autora, após romper com o 

padrão dominante do cinema espanhol anterior, Almodóvar, com o lançamento de 

Mulheres à beira de um ataque nervos, passa por uma americanização de sua obra, 

incorporando os elementos e a estética própria de Hollywood. Em seguida, sua obra 

tende à universalização, na medida em que se expande comercialmente. Por último, 

atualmente Almodóvar teria se convertido em um “artista-marketing”, em que o autor 
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deixa de ser caracterizado por sua obra e a sua personalidade passa se confundir com 

ela. A primazia do ofício se deslocaria para a centralidade do artista, de maneira que a 

obra é a própria pessoa, não há distância entre elas. Na opinião da autora, o sucesso de 

Almodóvar se deve ao marketing que ele foi capaz de criar em torno da Espanha, 

comercializando a imagem do país por meio da criação de tópicos (ou estereótipos) da 

cultura espanhola, constituindo um empório. A imagem do diretor e de seus filmes é 

vendida como sinônimo da Espanha, e o público de outros países tende a conceber a 

cultura espanhola a partir de suas produções, o que, para García de León, seria uma 

visão reducionista e estereotipada, mas explicaria, por outro lado, o sucesso na crítica 

internacional. 

 A crítica espanhola, porém, foi a última no mundo a reconhecê-lo como um 

grande cineasta, e o fez mais como reflexo de seu êxito internacional e da sua 

capacidade de projetar o país no cenário mundial. O mesmo ocorreu em La Mancha, 

terra do diretor, onde seu cinema – antes visto como vulgar, perverso e imoral – passa a 

ser reconhecido e valorizado após a fama mundial, o que lhe rende inúmeras 

homenagens e a criação de um centro cultural, de um parque e de uma rota turística com 

seu nome em Calzada de Calatrava, sua cidade natal.  

 É curioso notar que, apesar da popularidade e representatividade de Almodóvar 

no cinema espanhol e mundial, a recepção de sua obra dentro da Espanha, em termos de 

receita e de número de espectadores, não é muito exitosa em comparação com outras 

produções. (LARRAÑAGA; MOLINA, 2010). Percebe-se que a importância de Pedro 

Almodóvar se deve em menor grau ao sucesso de bilheteria e de aceitação por parte do 

público, e mais devido à sua contribuição para o cinema espanhol ao criar um estilo 

estético, narrativo e temático distinto e inovador dentro da tradição cinematográfica do 

país. O que, por sinal, deu origem a um universo espanhol bastante peculiar, que logrou 

a harmonia entre o local e o universal, o erudito e o popular, o cinema de autor e a 

produção comercial, o tradicional e o moderno: 

 

Afirmar que Almodóvar criou um universo que é desfrutado e conhecido em 
qualquer lugar do mundo já é uma obviedade; das três coisas que um amante 

de cinema de qualquer país pode citar da cultura espanhola, o seu sobrenome, 

as suas histórias, os seus personagens e a sua singularidade estética são 

referência obrigatória. [...] Mas, deixando de lado essa inquestionável 

universalidade, há, no cinema de Pedro Almodóvar, uma melodia de fundo 

que compartilhamos todos aqueles que éramos jovens quando ele começou a 

brilhar. [...] Almodóvar brilhou desde seu início como nenhum outro cineasta 

espanhol o havia feito para essa juventude espanhola que, tendo vivido sua 
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infância na ditadura, desfrutava dos fascinantes e convulsivos primeiros anos 

de democracia. (LINDO, 2011, p. 25). 

 

Apesar dessas significativas contribuições, Almodóvar tampouco é responsável 

por uma revolução estética e/ou política da produção audiovisual, nem mesmo uma 

redefinição dos preceitos cinematográficos que pudessem resultar em uma proposição 

mais ampla, como fizeram, por exemplo, David Griffith nos Estados Unidos, Sergei 

Eisenstein na Rússia ou André Bazin na França. Pelo contrário, a base cinematográfica 

do diretor espanhol possui raiz na tradição narrativa clássica, com a predileção pela 

transparência fílmica, em que a invisibilidade da linguagem se sobrepõe aos discursos, 

como será abordado no próximo capítulo.  

Se a base de sua linguagem visual e narrativa não é inovadora, muito menos há 

originalidade no caráter fantástico que ele atribui às suas histórias. Essa característica 

está muito relacionada à tradição do surrealismo espanhol, sobretudo do universo 

sobrenatural que desenvolve Buñuel, cuja fonte Almodóvar admite ter se inspirado: “O 

sobrenatural é parte do cotidiano e gosto de tratá-lo assim em meus filmes. Nesse 

terreno o mestre é Buñuel. O irracional é parte de suas películas como algo natural, não 

há mudança de luz na estética, não acrescenta nenhuma explicação”. (HARGUINDEY, 

2011). 

Ao afirmar a sua concepção do cinema como artifício, como um construtor de 

realidades, e não como um reflexo do real, Almodóvar se traduz em um diretor 

marcadamente imagético, tanto no sentido de extrapolar a imaginação, como no tocante 

à expressão visual. Trata-se de um diretor para o qual a imagem não é um elemento 

superficial, mas sim um artefato carregado de sugestões, essencial para atribuir sentidos 

à história que é contada. 
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3 ¡ESO ES MUY DE ALMODÓVAR! GÊNERO, PERFORMANCE E PARÓDIA  

 

Este capítulo consiste na análise da poética do gênero elaborada por Pedro 

Almodóvar, em que se perscruta a mise-en-scène do feminino e do masculino, bem 

como a linguagem visual utilizada pelo diretor para construir esses discursos. 

Problematiza-se tanto as imagens, como as ressignificações por elas empreendidas, 

mediante os deslocamentos e as permanências presentes nos discursos e contradiscursos 

dessas produções. Em um primeiro momento, analisa-se como a linguagem 

cinematográfica opera na construção narrativa, por um lado favorecendo a transparência 

das imagens e, consequentemente, atribuindo maior naturalismo às histórias e menor 

distanciamento entre o espectador e a tela; ao mesmo tempo, se na forma prepondera a 

transparência, no âmbito discursivo esses filmes descortinam o artifício das normas de 

gênero por meio da desnaturalização dos corpos dos personagens. Em seguida, aborda-

se a importância do corpo na conformação das feminilidades e masculinidades dos 

personagens, sendo analisados os mecanismos e os artifícios empregados para produzir 

o efeito performativo desses sujeitos. Por último, discute-se as narrativas dos gêneros 

contidas na filmografia de Almodóvar, demonstrando como essas imagens podem 

constituir contradiscursos que, muitas vezes, escapam às intenções do diretor, mas 

revelam, ainda que implicitamente, a noção de desigualdade sexual na qual se baseiam.  

 

3.1 Transparência narrativa e a opacidade dos discursos  

 

O cinema, seja ou não intencionalmente, está sempre construindo o gênero, pelas 

relações entre os personagens, pela conformação dos corpos, pelo posicionamento dos 

sujeitos diante da câmera. A construção visual do gênero é uma tecnologia de produção 

de concepções acerca dos homens e das mulheres, de feminilidades e masculinidades, 

dos corpos, do desejo e da sexualidade. Trata-se de um aparato de produção orientado 

por nossas “práticas visualizadoras”, como afirma Donna Haraway (1995), que estão 

implícitas no olhar e são indissociáveis do poder. O “poder de ver” é expresso tanto na 

linguagem cinematográfica, como no olhar do espectador, constituindo uma “política de 

posicionamento”, já que a visão é situada, não existe uma percepção direta da realidade, 
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uma vez que todo discurso é elaborado “desde algum lugar”, e os sujeitos não podem 

ser considerados fora das posições que ocupam. 

Sendo o gênero construído nas relações cotidianas, o cinema é parte de um 

conjunto de práticas sociais que definem seus sentidos e (re)significações. Segundo 

Teresa de Lauretis (1994), o cinema é uma das tecnologias de gênero que contribuem na 

produção de seus significados não só por meio do que é expresso na tela, mas também 

pela sua interpretação da diferença sexual e das relações por ela estabelecidas. A autora 

se apropria do conceito de “tecnologia sexual” de Michael Foucault, que se refere aos 

dispositivos responsáveis pela definição de sexualidade nas sociedades – os discursos 

científicos, as instituições, as práticas cotidianas e os meios de comunicação – baseados 

em técnicas do saber-poder que estruturam as normas sociais, as relações entre os 

sujeitos, os corpos e os comportamentos. A sexualidade seria, para Foucault, o produto e 

o efeito de tecnologias sociais precisas que determinam as práticas sob a ocultação de 

sua construção, por meio do discurso da naturalidade do sexo e do desejo. 

(FOUCAULT, 1999). 

O cinema é compreendido por Lauretis como uma dessas tecnologias sociais que 

produzem o gênero, inclusive quando tenta desconstruí-lo, já que “a construção do 

gênero também se faz por meio de sua desconstrução, ou seja, em qualquer discurso, 

seja ou não feminista, que veja o gênero como apenas uma falsa representação 

ideológica.” (LAURETIS, 1994, p. 209). O cinema é uma prática de elaboração de 

sentidos, de formulações discursivas que traduzem formas de perceber a realidade. 

Logo, o que é exibido na tela não é a realidade imediata captada pela câmera, nem o 

contrário, mas corresponde a um discurso sobre ela. As formulações discursivas 

propagadas pelos filmes não correspondem à “verdade do gênero” ou “[a]o sistema de 

relações reais que governam a existência dos indivíduos, mas sim a relação imaginária 

desses indivíduos com as relações reais em que vivem.” (LAURETIS, 1994, p. 212). 

O gênero no cinema é, portanto, produto da construção audiovisual resultante de 

uma articulação de todos os elementos que compõem o filme, que conferem e 

organizam os seus sentidos, de maneira que o aparato cinematográfico constitui uma 

tecnologia do gênero. Do mesmo modo que Linda Williams (2012b), em sua análise da 

exibição do sexo no cinema estadunidense, afirma que essas produções contribuem para 

a formação de uma educação sexual, ou seja, que essas imagens influenciam no modo 

como aprendemos e vivenciamos nossa própria sexualidade, seria pertinente afirmar que 



75 

 

os filmes também orientam nossa forma de conceber o gênero. O cinema, ao construir 

sua linguagem e seus esquemas de representificação, produz uma educação visual, um 

tipo de padrão cognitivo e perceptivo que garante a inteligibilidade do que é contado e 

mostrado. O que significa que o cinema também nos ensina a ver os filmes por meio de 

padrões visuais que, simultaneamente, remetem e elaboram as expectativas sociais, as 

aspirações dos espectadores e de quem conduz a câmera. 

O tipo de linguagem empregado traduz não apenas o conjunto de elementos 

formais que constituem a narrativa, mas também os esquemas valorativos que situam as 

imagens na rede simbólica que dá sentido às práticas exibidas na tela. Mais do que uma 

forma de visibilidade, a linguagem é também uma orientação das maneiras de ver, 

embora não se trate de uma relação unidirecional. Do mesmo modo que as imagens e os 

discursos contidos em um filme são resultado de um olhar localizado, ou seja, uma 

visão produzida desde um lugar específico, a percepção do espectador é construída por 

um olhar que vigia, significa, pondera e julga, uma tomada de posição valorativa a partir 

de um relativo distanciamento. Isso porque o espectador nunca é um agente passivo, 

mas sim um construtor de sentidos e um avaliador do que vê, uma vez que o ato de 

olhar implica em um processo simultâneo de “pensar vendo”. (CHAUÍ, 1998). O 

cinema é um veículo capaz de tornar visível o invisível, pois projeta e expõe aquilo que 

é captado pelo olhar. Em outras palavras, um filme é a expressão dos sentidos 

imputados sobre o que alguém vê, sentidos que são reinterpretados e ressignificados 

pelo observador-espectador, de maneira que a articulação dos elementos que compõem 

uma produção é o que orienta essa interpretação; “ver é pensar por meio da linguagem.” 

(CHAUÍ, 1998, p. 39).  

Os filmes de Almodóvar não tratam explicitamente do gênero, embora essa 

temática se sobressaia em grande parte da sua obra como consequência de sua maneira 

peculiar de apresentá-la. Essa singularidade se deve tanto pelo deslocamento de 

abordagens tradicionais do gênero, do corpo, da sexualidade e do desejo, como também 

de algumas convenções cinematográficas instituídas pela narrativa clássica. 

Diferentemente da tradição do cinema espanhol, Almodóvar se tornou conhecido pelas 

mesclas de inúmeras referências estéticas, literárias, narrativas, além da fusão de 

gêneros cinematográficos distintos, a ponto de tornar os seus filmes inclassificáveis a 

partir de um gênero específico. Sem rechaçar completamente os códigos do cinema 
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clássico, o diretor lança mão de várias de suas fórmulas como recurso narrativo, 

atribuindo-lhes novas roupagens, muitas vezes de forma exagerada e paródica. 

Embora tenha se popularizado por suas comédias na primeira fase da carreira, no 

final dos anos 1990, Almodóvar começa a se destacar por sua incursão no melodrama, 

gênero que adotou com tanta propriedade a ponto de ser cunhado de “almodrama”. 

Muito influenciado pelos filmes de Douglas Sirk nos anos 1950, sua obra possui muitas 

referências à do cineasta alemão, que consagrou sua carreira nos Estados Unidos, e 

tornou-se um dos mais famosos diretores de melodrama. (PAIVA, 2010).  

O melodrama clássico é um gênero bastante popular e fortemente marcado por 

princípios moralizantes devido ao caráter maniqueísta dos personagens e das histórias. 

Não só os elementos formais que compõem o gênero, como o ritmo e o 

desenvolvimento da narrativa, contribuem para que as mensagens sejam transmitidas 

por uma linguagem didática e inteligível, de maneira que os valores e aspectos morais 

que se pretendem propagar sejam facilmente reconhecíveis e apreendidos. Para isso, 

algumas fórmulas são fundamentais, como a divisão entre o bem e o mal expressos nas 

condutas ou na índole dos personagens. Geralmente, as histórias de melodrama 

apresentam como eixo dramático um conflito moral para os personagens principais, 

levantando questões que, na medida em que os acontecimentos são desencadeados, 

deixam implícita para o espectador a conduta apropriada. E, ainda que essas categorias 

não sejam claramente identificáveis ao longo da trama, elas precisam ser estabelecidas 

no momento da resolução dos conflitos.  

O aspecto essencial é que a história forneça um quadro de referências claramente 

apreensíveis para que o espectador emita um juízo sobre o embate moral apresentado. 

De acordo com Linda Williams (2012a), mais do que promover a derrota do bem pelo 

mal, o importante no melodrama é que o espectador seja capaz de estabelecer a 

diferença entre eles, em um exercício de valoração em que vidas são colocadas na 

balança, suscitando impasses como quem deve ser punido ou absolvido, quem merece 

viver ou morrer e, sobretudo, o que se pode fazer com o resultado desse julgamento. A 

narrativa se encaminha, desse modo, para uma unidade, um “espaço de inocência” em 

que a bondade é situada, e que define o seu desenvolvimento: um final feliz será aquele 

que irá recuperar, ao menos em parte, esse “espaço de inocência”; um final triste 

provocará as lágrimas e o sofrimento. Tal “espaço de inocência” é necessário para forjar 

uma legibilidade moral que sustente a plausibilidade dos valores e princípios morais que 
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se pretende reafirmar, pois “o melodrama necessita de um espaço em ordem para 

sustentar a crença de que uma boa moral é possível.” (WILLIAMS, 2012a, p. 525). 

Apesar desses códigos tão bem estabelecidos, para Williams, é um equívoco considerar 

o melodrama a partir de uma configuração única e constante, de maneira que 

determinados grupos possam ocupar sempre as mesmas posições de vítima e de 

opressor, de herói e de vilão, de dominante e de resistente, entre outros. Trata-se de um 

gênero mais complexo e mutável, que não se serve de determinada proposição 

ideológica, mas se reajusta por meio de posições intercambiáveis, por zonas de tensão e 

de contradições.  

Nos filmes de Almodóvar são mantidos os principais aspectos formais do 

melodrama, de acordo com a classificação de Williams (2012a), como o excesso nos 

graus de emoção (nas lágrimas, nos dramas dos personagens, no sentimentalismo das 

cenas, no suspense das ações, na atmosfera idealista), na ornamentação estética (na 

paleta de cores, muito semelhante à de Douglas Sirk e de outros melodramas clássicos), 

na intensidade do melos (música) e no grau de espetáculo. A ruptura, entretanto, se dá 

pelo apagamento das referências morais; o princípio moralizante é substituído pela 

ambiguidade, tanto das condutas, quanto dos personagens que, na maioria das vezes, 

não são claramente categorizáveis. Os sujeitos dessas histórias não são essencialmente 

definidos, e suas posturas se alternam constantemente de acordo com as circunstâncias e 

com os seus desejos, o que faz com que a zona de inteligibilidade desses filmes seja 

turva, dotada de constantes tensões e contradições.  

Nesse aspecto, a composição do almodrama possui conexões com o cinema de 

Billy Wilder, em que nada, nem ninguém, é exatamente o que aparenta ser, o que atribui 

mais humanidade aos personagens porque não são apresentados como exclusivamente 

bons ou maus, mas sim dotados de uma ambiguidade moral que torna mais complexo 

qualquer julgamento de valor. Nas palavras de Almodóvar: 

 

O melodrama é um gênero maniqueísta que foi utilizado para propor uma 

causa social contra outra, para defender de um lado e denunciar do outro, e 

continuou a ser maniqueísta até atingir certas reatualizações como as de 

Fassbinder. [...] O importante hoje não é tanto dizer quem é o mau e quem é o 

bom, mas antes dizer por que razão o mau é como é. Os gêneros obrigam a 

encarar as personagens de uma maneira elementar. Ora, eu creio que não se 
pode continuar a fazer isso porque corresponde a uma mentalidade de outra 

época. (STRAUSS, 2008, p. 149-150). 
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Assim como Wilder, Almodóvar elabora jogos dramáticos intercalando tons corrosivos 

e sentimentais, situações comoventes e hilariantes, lançando mão de ironias e giros 

narrativos (argumentais), aplicando diferentes níveis de consciência entre o que é 

revelado e ocultado do espectador. Desse modo, a antológica frase “ninguém é perfeito” 

do final de Quanto mais quente melhor (Some like it hot, 1959)
10

, uma referência 

marcante do cinema de Billy Wilder citada por Almodóvar (RODA..., 1995), traduz o 

modo como os personagens almodovarianos são construídos, com as discrepâncias, 

incoerências e imperfeições que lhe revestem de humanidade e naturalismo. Ao ser 

questionado sobre as conexões entre a sua obra e a de Michael Fassbinder, outro 

importante diretor de melodramas, Almodóvar ressalta a sua recusa em adotar fórmulas 

maniqueístas: 

 

[...] O que me diferencia de Fassbinder em absoluto é que ele era muito 

maniqueísta na forma de denunciar as injustiças, dizia sempre muito 
claramente quem eram os maus e quem eram os bons, e os maus eram 

monstros de fato. Acho que, com exceção de Kika, nunca dirigi um olhar 

maniqueísta às minhas personagens. Aquelas que defendo, defendo-as no 

interior de sua complexidade e de suas contradições. Claro, por exemplo, que 

defendo o papel da mãe em Que fiz eu para merecer isto?, mas nunca faria 

um retrato de uma mãe perfeita, cheia de abnegação. A mãe de Que fiz eu 

para merecer isto? não tem tempo para ser cheia de abnegação; ela é tensa, 

muito dura em relação ao restante da família, seja a avó ou seus próprios 

filhos. Não é uma mãe exemplar; eu a defendo, mas quero explicar sua 

complexidade; é uma heroína, mas não uma heroína-modelo. (STRAUSS, 

2008, p. 171). 

 

Essa ruptura com a fórmula maniqueísta e moralizante do melodrama é uma das 

características que atribuem autenticidade ao cinema de Almodóvar por se desvincular 

de categorizações rígidas, generalistas e estereotipadas dos sujeitos e de suas ações. 

Livre de algumas convenções sociais e cinematográficas, o diretor constrói personagens 

complexos, dúbios e plurais, que é o que os tornam tão intensos e passionais. Daí a 

impossibilidade de classificar os seus filmes através de uma lente essencialista, 

especialmente no que concerne à sexualidade e às identidades de gênero.   

No que se refere aos aspectos formais da narrativa clássica, como a montagem, a 

planificação e, em especial, a composição da imagem, Almodóvar é bastante ortodoxo, 

optando pela transparência típica das produções hollywoodianas. De acordo com Ismail 

                                                             
10 A frase é dita pelo personagem Osgood quando Daphne, a quem acaba de pedir em casamento, revela 

sua verdadeira identidade. A “moça” por quem Osgood se apaixonou, na realidade, é Jerry, um homem 

que se disfarçou de mulher para escapar de uma gangue criminosa. 
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Xavier (2008), quando o dispositivo cinematográfico, ou seja, todo o aparato 

tecnológico e econômico que envolve os aspectos de sua montagem, é ocultado do 

espectador para que a ilusão e a impressão de “realidade” sejam acentuadas, tem-se o 

efeito da transparência. Trata-se do efeito-janela, em que se pretende criar uma relação 

intensa entre o espectador e a imagem, como se não houvesse mediação entre ele e o 

universo captado pela câmera. Quando, ao contrário, o filme expõe os aspectos de sua 

construção ou o dispositivo, propiciando ao espectador maior distanciamento e 

posicionamento crítico, opera-se o efeito da opacidade. Nesse caso, a filmagem opera 

como um efeito de superfície, despertando a consciência dos mecanismos que compõem 

a imagem, revelando, assim, os seus artifícios. 

Nos filmes de Almodóvar, a transparência é o que garante a plausibilidade das 

histórias, de modo que os elementos que lhe atribuem um tom disparatado, como o 

costumbrismo fantástico, o surrealismo, as inúmeras casualidades e excessos, são 

assimilados com naturalidade porque faz parte do método de elaboração desses 

discursos um esforço pela invisibilidade dos meios de produção. Há, portanto, um 

“parecer verdadeiro” que paira no mundo criado pelo diretor, um esquema de 

representificação que dissimula a sua presença, fazendo com que até as situações mais 

improváveis se apresentem como cotidianas, pois “a câmera na quase totalidade dos 

filmes é um personagem tentando se ocultar.” (SANTANA, 1996, p. 201). Esse estilo 

narrativo se tornou uma das marcas do diretor, e já é uma referência na cultura 

espanhola para situações raras ou pouco críveis, sendo muito comum se ouvir frases 

como “isso é muito Almodóvar” ou “parece um filme de Almodóvar”, como ressalta a 

jornalista Teresa Maldonado:  

 

Almodóvar representa uma maneira de ver a Espanha que, por exemplo, 

quando se vê alguém com um tipo de humor ou um tipo de situação cômica, 

com coisas assim um pouco grotescas e divertidas, as pessoas dizem „ah, pois 

isso é de Almodóvar!‟. As pessoas dizem, é uma frase cotidiana. Na Espanha 

se alguém diz „ui, isso parece Almodóvar‟, já se sabe o que é. É uma forma 

de humor, uma forma de humor especial, de um determinado momento, de 

uma determinada Espanha11. 

 

Enquanto o emprego da transparência atribui verossimilhança ao transcurso da 

trama, a própria construção fílmica contém um apelo visual que cria propositalmente 

uma sensação de artificialidade, por meio da junção de elementos que compõem a 

                                                             
11 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 13 nov. 2014. 
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estética excessiva característica da sua obra. A atmosfera de fantasia e falsidade é 

reforçada pela composição do figurino, da decoração, da iluminação, das cores e da 

ambientação, fatores que sofrem constantes interferências do diretor durante as 

filmagens. As referências do neo-realismo italiano no cinema de Almodóvar, herdadas 

da tradição cinematográfica espanhola, são reformuladas por algumas especificidades e 

diferenciações; em seus filmes a realidade é apresentada mediante o artifício, ao drama 

neo-realista o diretor acrescenta o humor negro cáustico, a ironia, o grotesco e o surreal. 

Para o crítico Juan José Millás, o diretor espanhol: 

 

Não vai do quimérico ao verdadeiro, que é o habitual, mas do verdadeiro ao 

quimérico. Transforma em sonho (e ocasionalmente em pesadelo) o que lhe 

ocorre na vida real. Percebi então a paixão que havia nesse homem pela 

irrealidade (é um modo de dizer que a existência, para Almodóvar, só é 

verdadeira quando começa a ser imaginária). Muitos artistas combatem ou 
satisfazem essa pulsão fugindo para mundos insólitos ou excêntricos. Pedro, 

em vez de fugir, leva a realidade até o limite, fazendo o que em outras mãos 

poderia ter resultado uma estampa costumbrista, que nas suas devenha uma 

imagem surreal, ou talvez hiperreal, mas em todo caso fantástica (recordem, 

se não, a estranha naturalidade das primeiras imagens de Volver, em que um 

grupo de mulheres limpa as tumbas de seus antepassados. (2011, p. 325). 

 

A preocupação, porém, com o caráter crível e convincente das histórias é demonstrada 

na fala do diretor: 

 

Creio que é uma das coisas que caracterizam todo o meu cinema. Meus 

argumentos são invenção pura, porém, quanto mais ficcionais e irreais, mais 

me preocupo em tratá-los com veracidade e naturalismo. [...] Essa é uma das 

coisas mais maravilhosas que o cinema proporciona: fazer do inverossímil 

algo verossímil. (STRAUSS, 2008, p. 43). 

 

Mas, se na forma esses filmes são convencionais, tornando invisíveis os 

mecanismos que constituem as imagens, a reflexividade opera como retórica interna na 

trama. A transparência das imagens se contrapõe à opacidade dos discursos – como a já 

citada diluição dos princípios moralizantes, desestabilizando os quadros de referência 

moral do espectador –, mas também na construção dos personagens: no excesso da 

expressão do desejo e dos comportamentos, e na representação turvadora dos corpos e 

do gênero. Enquanto a linguagem cinematográfica de seus filmes é marcada por uma 

transparência narrativa, as formulações discursivas acerca do gênero tendem a 

descortinar o artifício das normas, denunciando-o como representação. 
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De acordo com Teresa Maldonado, a estética não se restringe aos elementos 

formais e visuais de um filme, mas toda a mise-en-scène que abarca os movimentos 

espaço-temporais, visuais e sonoros que se efetuam dentro e entre os planos. É isso o 

que definiria a linguagem particular de cada diretor, uma espécie de distorção do olhar, 

um mundo próprio expresso por uma medida subjetiva da realidade. Nesse sentido é 

que, em seu universo estético, “Almodóvar é um heterodoxo que se move dentro da 

mais pura ortodoxia.” (MALDONADO, 1989, p. 93). Almodóvar costuma afirmar que 

o cinema lhe interessa como representação (STRAUSS, 2008), de maneira que, ao 

lançar mão de uma das suas propriedades fundamentais – o ilusionismo necessário para 

a imersão dos espectadores no universo retratado –, ele se desvincula do compromisso 

com a realidade e constrói um mundo particular em que tudo é possível, em que os 

personagens possuem a liberdade de fazer e ser o que desejam. Seus filmes contêm um 

amálgama de acontecimentos que, ainda que pareçam improváveis na vida real, 

remetem a práticas, comportamentos e questionamentos muito presentes na vida social.  

No que se refere à construção fílmica do gênero, a performatividade, nos termos 

de Butler (2002, 2003), é um dos elementos-chave na constituição imagética dos 

sujeitos, pois a recusa da representação mimética da realidade permite ao diretor diluir 

as fronteiras entre o “real” e o “irreal”, o “natural” e o “artificial”, o “original” e a 

“cópia”, tanto na história que é contada, como na performance dos personagens. A 

ruptura com essas fronteiras permite que as identidades de gênero sejam concebidas 

para além da noção binária e da naturalização de suas categorias, e o corpo é visto como 

um espaço aberto, suscetível a uma multiplicidade de significados e interpretações.  

Compreendendo o gênero como uma ação, uma construção contínua e 

inacabada, Butler o aborda como performance, baseada em processos de identificação 

que permitem que o gênero seja constantemente recriado, na medida em que ocorre a 

“desidentificação” com as normas regulatórias por meio das quais as diferenças sexuais 

são materializadas. O gênero, assim, é concebido como um devir, “uma estilização 

repetida do corpo no interior de uma estrutura reguladora”, estrutura essa que, dado o 

seu caráter construtivo, oferece a possibilidade de ruptura. (BUTLER, 2003, p. 59). 

A composição da personagem Tina, de A lei do desejo é um exemplo de como os 

seus filmes reelaboram os padrões visuais para retratar o gênero. Tina é uma transexual 

que se apaixonou pelo seu pai quando ainda era um garoto. Depois de ir viver com ele, 

muda de sexo, mas seu pai logo lhe abandona. Desiludida, ela passa a odiar os homens e 
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a se relacionar com mulheres. Mora com uma menina de dez anos, a quem cuida como 

se fosse filha, mas sua verdadeira mãe é uma modelo com quem Tina viveu, mas que 

também lhe abandonou. O curioso é que Almodóvar escolhe uma mulher, Carmem 

Maura, para interpretar a transexual. Por outro lado, a atriz que interpreta a mãe da 

menina, Bibi Andersen, é quem, na realidade, é a transexual. Sobre essas escolhas o 

diretor afirma: 

 

O cinema é uma representação em todos os sentidos da palavra; é através 

dessa representação que chego à verdade do real, e não através de um olhar 

documental. Isso não quer dizer que eu rejeite o documentário como gênero, 

mas é certo que, se me encomendassem um, eu contaria algo diferente do que 

o filme mostra. No cinema não se trata de os atores serem eles próprios, mas 

sim que sejam até o contrário do que aparentemente são. Creio que o ser 

humano leva em seu interior todas as personagens, masculinas e femininas, 

boas e más, mártires e loucas. O mais interessante para um ator é interpretar a 

personagem que está dentro dele, porém da qual se sente mais distante. Eu 

não queria um verdadeiro transexual para o papel do transexual de A lei do 

desejo, mas uma atriz que se fizesse passar por ele, o que representa uma 
grande dificuldade porque um transexual não vai exprimir, mostrar e 

demonstrar sua feminilidade como uma mulher. A feminilidade de uma 

mulher é muito mais apaziguada, serena. O que me interessava era que uma 

mulher representasse a feminilidade exagerada, tensa e muito exibicionista de 

um transexual. Por isso, pedi a Carmen Maura que imitasse alguém que 

imitasse uma mulher”. (STRAUSS, 2008, p. 94-95). 

 

Essa citação demonstra a flexibilidade com que Almodóvar constrói seus personagens, 

de maneira que a identidade de gênero assume uma multiplicidade que contribui para 

engendrar novos esquemas de representificação distintos do olhar tradicional da 

narrativa clássica.  

O fato de escolher uma mulher para o papel de uma transexual revela o caráter 

performativo do gênero e rompe com a ideia da anatomia como destino, uma vez que o 

próprio gênero é tomado como um papel que se assume, como a internalização e a 

incorporação de ações que atendem a uma expectativa social e correspondem ao 

comportamento que os sujeitos consideram real ou verdadeiro. Em outras palavras, uma 

identidade de gênero, de certo modo, é também uma interpretação, visto que consiste 

em uma releitura das normas, dos discursos e das imagens do que constitui o gênero em 

uma sociedade ou um grupo, que os indivíduos internalizam e devolvem por meio de 

suas ações e comportamentos. Logo, não existe um gênero autêntico, mas sim várias 

formas de interpretação e de performatividade, que são uma tentativa de se aproximar o 

máximo possível – ou, ao contrário, de romper com essas referências, nos casos de não 
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identificação com os modelos convencionais – das idealizações, por sinal, nunca 

alcançáveis na prática.   

Nesse sentido, se para Almodóvar o cinema é uma representação, o gênero 

também é. E quando ele afirma que optou por uma mulher porque desejava uma 

interpretação mais “apaziguada” em vez do excesso geralmente associado às transexuais 

e às travestis, na realidade o que está implícito é a pluralidade da definição de 

feminilidade e de masculinidade. Além disso, a personagem da atriz transexual Bibi 

Andersen que, ironicamente, interpreta uma mãe, remete a uma abertura à ambiguidade, 

expressa em seu próprio corpo. Os traços físicos e a gestualidade feminina se conjugam 

com a voz grave, o que gera uma impressão duvidosa e ambígua sobre a sua identidade 

de gênero. Qualquer pessoa, no entanto, está sujeita a essa ambiguidade na vida social 

se deseja romper ou se não se identifica com as normas tradicionais, o que sugere que as 

identidades não são tão demarcadas, evidentes, e definitivas como os discursos 

heteronormativos costumam afirmar.   

O caráter construtivo tanto do gênero, quanto do sexo, é discutido por Judith 

Butler (2003), que sugere que talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, não fazendo 

sentido a distinção entre ambos. Isso porque o sexo já corresponderia a uma categoria 

tomada em seu gênero e, por isso, ele não seria uma inscrição da cultura sobre uma 

matéria biológica dada. O sexo, assim, não seria pré-discursivo, mas se passaria como 

tal para assegurar a sua estabilidade e a sua estrutura binária. O gênero e o sexo, 

portanto, são categorias investidas de discurso e de poder, discurso esse que tenta 

ocultar-se ao conceber o sexo como anterior à cultura, servindo para instituir e reforçar 

a heterossexualidade compulsória.  

Nessa lógica, o corpo é visto como uma prática significante e politicamente 

regulada, dentro de um campo cultural de hierarquia de gênero em que ele é estruturado 

nos termos de uma matriz sexual. O gênero é constituído por um conjunto de normas 

impostas sobre os sujeitos a partir das relações de poder e, dessa forma, os indivíduos 

não possuem total autonomia para decidir sobre o gênero, já que estão sujeitos às 

normas regulatórias que o definem. Essas normas, por sua vez, são responsáveis por um 

processo em que as restrições constitutivas fazem com que os corpos se materializem 

como “sexuados”.  
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Ao tratar o gênero como performance, denunciando o seu caráter fictício e 

discursivo, esses filmes demonstram as inúmeras possibilidades de vivenciá-lo, 

questionando a matriz heteronormativa. Além de romperem com o binarismo, 

desassociam o gênero da sexualidade, atentando para o seu caráter flexível, instável e 

fluido, sendo que ambos, assim como o corpo, são pensados como categorias 

construídas e em constante redefinição. A opacidade dos discursos, portanto, consiste 

em desvelar os artifícios que constituem as normas de gênero, denunciando-o como 

paródia.  

Para Butler, as performatividades divergentes expõem na própria representação 

as fissuras e as fragilidades das normas porque tensionam as ficções reguladoras do 

sexo e do gênero. É um equívoco, entretanto, considerar essas performatividades como 

uma imitação da heterossexualidade, pois isso seria pressupor uma ideia de naturalidade 

e de originalidade de determinados comportamentos, quando na verdade o que constitui 

o efeito de naturalização é a repetição reiterativa das ações, a “estilização repetida do 

corpo”, cristalizada em uma rígida estrutura reguladora. O gênero é (re)definido 

mediante práticas discursivas contínuas, resultado de um efeito de autonaturalização 

bem-sucedida, de maneira que “isso de „ser homem‟ ou „ser mulher‟ são questões 

internamente instáveis.” (BUTLER, 2002, p. 186).  

Não existe, portanto, um gênero “original”, “natural”, mas performatividades 

legitimadas como tais que, ao serem reproduzidas, o desvelam não exatamente como 

“cópia”, mas como uma paródia da ideia do original e do natural. O gênero é uma 

representação que produz o efeito de autenticidade, cujo êxito depende da transparência 

com que ele é performatizado, sendo que a impossibilidade de leitura e de interpretação, 

ou seja, quando os termos do artifício se tornam indistinguíveis, é que a atuação se faz 

convincente. (BUTLER, 2002; 2003). Logo, a homossexualidade, a travestilidade e a 

transexualidade, por exemplo, não são para a heterossexualidade uma imitação do 

“autêntico”, mas a reinvenção de uma copia. Para Butler, concordando com Fredric 

Jameson, parodiar a ideia de um original definiria mais o pastiche do que a paródia, já 

que ele denuncia o “original” como uma cópia imperfeita, um ideal inalcançável na 

prática. 

A noção de paródia é reiterada no filme Paris is burning (Jennie Livingston, 

EUA, 1991), que Butler (2002) analisa para problematizar as formas de apropriação e 

de subversão dos princípios reguladores do gênero. O documentário retrata os bailes 
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drags de Nova Iorque nos anos 1980, que realizavam competições nas quais os 

participantes – gays, transgêneros, travestis e transexuais latinos e afro-americanos – 

interpretavam personagens, dançavam e desfilavam de acordo com um tema ou uma 

categoria específica. O principal critério de avaliação era a autenticidade da 

performance, determinada pela capacidade de tornar crível a representação, de produzir 

um efeito natural. O esforço de convencimento dessa performance envolvia também um 

exercício de incorporação e reiteração das normas dominantes do gênero. Isso porque o 

“fazer parecer real” consistia na identificação com as idealizações de feminilidade e 

masculinidade hegemônicas, sendo que a imitação deveria ocultar-se como tal, pois o 

sucesso dependia da transparência da representação, como se observa nas falas dos 

participantes: “A ideia de ser de verdade é parecer tanto quanto possível com seu duplo 

hetero”, “quanto mais real se parece significa que parece com uma mulher real”, “você 

parece um homem de verdade, um homem hetero”, “você pode enganar o olho 

destreinado, ou até o treinado, e não deixar escapar o fato de que é gay, aí sim é de 

verdade”. 

O fato é que a ação performativa desses indivíduos se, por um lado, evoca e 

reitera o padrão heteronormativo, em uma pretensão ilusória de reproduzir o 

“autêntico”, ao invés de afirmar uma suposta originalidade, ou um princípio natural, 

denuncia, por sua vez, a fantasia que sustenta as regras do gênero. A atuação desses 

sujeitos não produz o efeito paródico do gênero, mas a constatação de que ele mesmo 

corresponde a uma paródia. Revela-o como construção, uma série de efeitos produzidos 

nos/pelos corpos, mecanismos tão maleáveis que permitem aos indivíduos se recriarem 

e se redefinirem constantemente.  

É o que afirma outro participante: “Quando você é um homem ou uma mulher 

pode fazer tudo [...]. Mas se você é gay está atento a tudo que faz. Você controla seu 

visual, suas roupas, seu jeito de falar, seus gestos”. A fala revela não apenas os 

mecanismos que constituem a performance, como também o seu caráter moldável, 

negando, assim, a naturalização do gênero. Ao mesmo tempo, demonstra como a 

reiteração das normas gera a sua invisibilidade, na medida em que os indivíduos que 

estão em conformidade com os princípios reguladores do gênero passam despercebidos. 

Longe de expressarem uma identidade “natural”, na verdade a desses sujeitos se passa 

como tal porque corresponde a um ideal sancionado, resultado de um esforço constante 

para imitar suas próprias idealizações. Os que subvertem essas regras, entretanto, 
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precisam zelar pela transparência da representação, do contrário, levantarão dúvidas, 

sairão da zona de inteligibilidade, e serão vistos como ameaça à manutenção do padrão 

estabelecido.  

“Ser mais um”, se misturar na multidão sem ser notado, significa ser bem 

sucedido ao representar a fantasia da autenticidade, como revela um entrevistado: 

“Deem à sociedade em que vivem o que eles querem ver e não serão questionados. É o 

caso de voltar ao armário. Ao invés de ter que sofrer preconceitos por causa de sua vida 

e seu estilo de vida, você pode caminhar confortavelmente misturando-se com todo 

mundo. Você apagou os erros, as falhas para fazer uma perfeita ilusão”. As “falhas”, 

nesse caso, é o que excede a norma, expõe os artifícios da representação, descortinando 

o caráter fictício do gênero e o revelando como discurso.  

De acordo com Butler, a desnaturalização do sexo e do gênero não garante a 

subversão da norma dominante, visto que a sua apropriação pode, em alguns casos, 

reafirmá-la, como se observa em Paris is burning, em que os sujeitos se encontram em 

uma busca contínua pela “autenticidade”, por uma promessa fantasiosa de identificação 

que pode resultar, muitas vezes, em uma experiência opressora marcada pelo sofrimento 

e pela desilusão. O mesmo se pode dizer sobre a construção fílmica do gênero: O 

simples fato de dar visibilidade a outras performatividades não implica necessariamente 

em um deslocamento das normas, nem mesmo na reelaboração dos marcos da 

heteronormatividade: 

 

Embora muitos leitores tenham interpretado que em Problemas de gênero eu 

defendia a proliferação das representações travestidas como um modo de 

subverter as normas dominantes de gênero, quero destacar que não há uma 

relação necessária entre o travesti e a subversão, e que o travestismo bem 

pode ser utilizado tanto a serviço da desnaturalização, como da reidealização 

das normas heterossexuais hiperbólicas de gênero. (BUTLER, 2002, p. 184). 

 

Diferentemente do que se vê entre os competidores dos bailes em Paris is burning, é 

possível pensar que nos filmes de Almodóvar as performatividades não passam pela 

imitação do “autêntico”, e sim pela revelação do gênero como paródia. A formulação 

discursiva do gênero nessas películas desnuda a artificialidade das normas e acentua a 

fluidez das categorias, não só ao abordar a pluralidade das identidades, como também 

ao tratar o “feminino” e o “masculino” como um conjunto de atributos e 
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comportamentos passíveis de se manifestar tanto em homens, quanto em mulheres, e 

não como uma derivação direta do sexo biológico.    

 Desse modo, se uma das fórmulas clássicas dos gêneros cinematográficos 

hollywoodianos consiste na reprodução de padrões de feminilidade e de masculinidade, 

na fixação de comportamentos baseados na diferença sexual e na complementaridade 

dos sexos, em Almodóvar alguns desses modelos são deslocados e dão espaço a uma 

multiplicidade de maneiras de se expressar o gênero. Segundo o diretor, a humanidade 

de seus personagens vincula-se à sua construção realizada sem uma demarcação rígida 

do gênero, como uma espécie de aglutinação dos aspectos que remetem tanto ao 

masculino, quanto ao feminino, como se observa no trecho de uma entrevista realizada 

por Fredèric Strauss:  

 

STRAUSS: Quando trabalhamos na preparação da exposição, Mathieu 

Orléan e eu sugerimos construir um espaço em torno da representação das 

mulheres, dos homens e dos travestis dos seus filmes. Você nos disse que não 

abordava as personagens segundo essa classificação e que preferia que 

falássemos da figura humana. É um tema quase filosófico. 

 

ALMODÓVAR: Lembro que havia na exposição um quadro de Francis 

Bacon, apresentado lado a lado com imagens de Carne trêmula: essa 

presença do corpo humano que era importante, quer se tratasse do corpo de 

um homem, de uma mulher ou de um travesti. Fujo dessas categorizações, 
homem, mulher, travesti ou transexual. Isso me parece convencional. O que 

me interessa é o ser humano, que é a cada vez único e que compreende em si 

todos esses elementos de masculino e feminino. A diferença entre um homem 

e uma mulher é muito clara, não apenas fisiologicamente, mas não sinto 

necessidade de defini-la, marcá-la. Pois homens e mulheres são similares no 

fato de serem seres humanos. Em Tudo sobre minha mãe, a personagem de 

Lola é um transexual para quem é muito importante ter seios, mas que 

também tem os piores defeitos dos machistas, adorando exercer poder sobre 

os outros e abusar desse poder. O importante, finalmente, é que ele é pai, que 

concebeu um filho. É aí que reside sua humanidade, que terminará por se 

revelar no filme. (STRAUSS, 2008, p. 294).    

 

A sustentação do discurso de que os indivíduos contêm o feminino e o masculino dentro 

de si gera a ambiguidade dos personagens, dilui a fronteira que demarca as identidades 

de gênero, tornando-as flutuantes. Os homens e as mulheres desses filmes escapam a 

alguns dos estereótipos das narrativas convencionais, sendo abordados, como reitera 

Jesús Ferrero, “em todas as suas variantes, através da ambiguidade e dos deslizamentos 

dos gêneros
12

”. 

                                                             
12 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 03 dez. 2014. 
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 O aspecto ambíguo de que fala Ferrero aparece, muitas vezes, na caracterização 

dos personagens e funciona como elemento narrativo, como ocorre, por exemplo, com 

Benigno em Fale com ela. Na história, o enfermeiro cuida de uma paciente em coma e, 

em boa parte da trama, é apresentado com uma aparência afeminada, colocando em 

dúvida a sua sexualidade. Essa ambiguidade ajuda a construir o argumento central, 

sendo que o giro narrativo consiste em revelar ao público a complexidade do 

personagem por trás da aparência. Nas primeiras sequências o filme destaca a 

delicadeza e a sensibilidade de Benigno, expressas pelo cuidado e dedicação que tem 

por sua paciente Alicia. Na primeira cena, o enfermeiro é visto em um teatro, assistindo 

a Café Müller, de Pina Bausch, e se surpreende com o homem da poltrona ao lado, 

Marco, ao vê-lo chorando emocionado com o espetáculo. Mais tarde, ele conta para 

Alicia – ainda que esteja em coma acredita que ela possa ouvi-lo – que havia um 

homem bonito chorando ao seu lado. A voz e os trejeitos acentuam a ambiguidade e, 

quando reencontra Marco no hospital, o seu comportamento, fazendo questão da sua 

companhia e amizade, sugere um possível interesse de Benigno, e induz a pensar que 

ele é homossexual. 

 Aos poucos essa dúvida é ressaltada pela curiosidade dos colegas de profissão e 

do pai de Alicia, incomodado com a intimidade do enfermeiro com a sua filha. Em uma 

das cenas, Roncero questiona a orientação sexual de Benigno, que confirma gostar de 

homens. Ele, que é psiquiatra, pergunta se o motivo da consulta do enfermeiro tempos 

atrás foi por causa da sexualidade, se ele já tem um namorado, e ele responde que se 

encontra bem e não está mais sozinho. Na cena seguinte, Benigno relata à enfermeira 

Rosa a conversa com Roncero e afirma ter mentido sobre ser homossexual. Se mostra 

incomodado com a curiosidade do pai de Alicia e questiona se ele também perguntou à 

enfermeira-chefe se seria lésbica, ou à própria Rosa se gosta de bestialidade ou 

coprofagia. Apesar da negação da homossexualidade, a reação do enfermeiro mantém a 

ambiguidade de sua orientação sexual. Em outro momento, no refeitório, as colegas de 

profissão de Benigno dizem acreditar que ele seja gay, o que sugere que tal especulação 

é freqüente no hospital. Além disso, Rosa demonstra ter interesse por ele, mas não é 

correspondida. 

Em um flashback mais adiante, a consulta mencionada é mostrada. A dedicação 

de Benigno à sua mãe, a vocação para o cuidado, os cursos e profissões que lhe 

interessam – maquiagem, cabeleireiro, manicure, estética, enfermagem –, 
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convencionalmente associados ao feminino, levantam suspeitas sobre a sua sexualidade. 

A expressão de Roncero indica estranhamento pela infância e gostos de Benigno. A 

naturalidade com que ele conta sobre a relação com a mãe e descreve as suas aptidões, 

entretanto, impressiona. O psiquiatra lhe pergunta qual problema o motivou a procurá-

lo. Ele pensa e responde que talvez seja a solidão. Questionado se já teve relação sexual 

com alguma mulher ou com algum homem, ele nega. O emprego do primeiro plano no 

instante em que os dois abordam o tema enfatiza o caráter ambíguo de Benigno, mas ele 

continua respondendo com naturalidade. Roncero afirma que o enfermeiro teve uma 

infância especial e ele, sem entender a conotação, responde que não foi tanto assim.  

No presídio, Benigno conta a Marco que pediu uma visita íntima para que 

pudesse dar um abraço no amigo, já que na visita comum eles permaneciam separados 

por um vidro e se falavam por telefone. Os funcionários lhe perguntaram se eles eram 

namorados e Benigno diz a Marco que não se atreveu a confirmar por medo de que ele 

se chateasse. Marco diz que não se importa de maneira alguma, que ele poderia dizer o 

que quisesse. Em outra visita, Benigno diz que pensa muito em Marco durante a noite. 

Marco estranha e questiona o porquê de ser à noite, e o enfermeiro explica que é o 

momento em que ele lê os guias turísticos escritos pelo amigo e sente como se os dois 

viajassem juntos. Seu exemplar favorito é o de Havana, em que diz se identificar com a 

descrição de uma mulher: “Quando você descreve essa mulher cubana apoiada em uma 

janela, de frente para o Malecón, esperando inutilmente... Vendo como o tempo passa 

sem que nada aconteça... Pensei que essa mulher sou eu”. 

A ambivalência do gênero, nesse caso, é confundida com a ambiguidade sexual, 

de maneira que os traços e aptidões consideradas femininas sugerem – como uma 

derivação direta – a homossexualidade, mas logo a narrativa irá desconstruir essa visão 

ao revelar a paixão de Benigno por Alicia.  O caráter ambíguo do gênero é representado, 

muitas vezes, pela fusão entre masculino e feminino, pela desconstrução da ideia de que 

seriam categorias essencialmente imputadas a homens e mulheres respectivamente. Em 

Fale com ela, esse discurso é reafirmado pela personagem Katerina, a professora de 

balé de Alicia. Na varanda do quarto do hospital, ela conta à aluna em coma o novo 

espetáculo que irá dirigir: 

 

Na melhor das hipóteses terei que viajar, não vou poder te ver todas as 

semanas, pois em Geneva me ofereceram uma criação, uma coreografia, e 

isso me faz palpitar. Tenho uma velha ideia para um balé, se chama 
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Trincheras. É da Primeira Guerra Mundial. Problema: São necessários 

muitos garotos, muitos bailarinos porque na guerra há muitos rapazes, 

infelizmente. Mas em Geneva todo mundo dança. É maravilhoso! Também 
há bailarinas porque no balé quando um soldado morre sua alma emerge de 

seu corpo, seu fantasma, que é uma bailarina. Saia longa, branca, como os 

willies em Giselle, clássica, mas com mancha de sangue, vermelha.  

(ALMODÓVAR, 2002, p. 86). 

  

A associação do corpo do soldado ao masculino – junção da força, da coragem e da 

virilidade na guerra –, e da alma ao feminino, representando a leveza, a delicadeza e o 

sublime, conforma a metáfora de que o ser humano contém ambos dentro de si, como 

explica Katerina: “É bonito porque da morte emerge a vida. Do masculino emerge o 

feminino. Do terreno emerge o etéreo”. O deslocamento, no entanto, se deve à 

flexibilidade dessas categorias, como passíveis de se manifestar tanto em homens, como 

em mulheres, mas a noção de masculino e feminino ainda é concebida por uma 

perspectiva essencialista, compreendida como domínios diferentes e opostos, revelando 

uma ideia muito estereotipada dos papéis de gênero, como será discutido mais adiante.   

 O discurso da condensação do masculino e do feminino é também reiterado em 

A pele que habito por meio da alusão à obra de Louise Bourgeois. No filme, Vicente, 

por causa de um estupro, é raptado pelo pai da moça, um cirurgião renomado, que 

trabalha na criação de uma pele artificial que seja resistente a qualquer tipo de atrito. 

Como vingança, o rapaz é submetido a um processo de transgenitalização contra a sua 

vontade, tornando-se, gradativamente, uma mulher. Preso a um corpo feminino, a 

identidade masculina de Vicente permanece, embora ele precise incorporar o gênero 

oposto para sobreviver. A referência à Bourgeois simboliza essa junção do masculino e 

do feminino em um só corpo. Suas esculturas dotadas dos dois sexos representam a 

ambiguidade e, ao mesmo tempo, o dilema de Vera, aprisionada a um corpo e a um 

gênero com o qual não se identifica. Por esse motivo, a personagem reproduz as 

esculturas em bonecos feitos de retalhos que ela recorta e cola, processo que se 

assemelha ao de sua transformação, além de desenhar a Mulher-casa (Femme Maison, 

1946-1947), também da escultora francesa, na parede do quarto. Essa obra, que consiste 

em um corpo de mulher com a cabeça dentro de uma casa, se refere à opressão social 

feminina, ao confinamento das mulheres no espaço privado e à sujeição a uma ordem 

patriarcal, androcêntrica.  

 A presença de personagens dúbios é também expressa em alguns filmes por 

sujeitos que encarnam simultaneamente o feminino e o masculino por meio dos seus 
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corpos ou de seus comportamentos. Lola, de Tudo sobre minha mãe, era Esteban, 

marido de Manuela, com quem teve um filho de mesmo nome. Em uma das cenas, 

Manuela conta que Esteban viajou para Paris em busca de uma oportunidade de trabalho 

e voltou com algumas modificações, havia colocado seios. Apesar das intervenções em 

seu corpo, Lola continuou casada com Manuela, se vestindo como uma mulher, mas 

mantendo relações sexuais com mulheres e homens, além de adotar um comportamento 

machista com a esposa. Não lhe permitia vestir roupas curtas, enquanto ela andava de 

biquíni e saia pelas ruas. Apesar da aparência feminina, mantém atitudes consideradas 

masculinas, como relata Manuela: “Lola tem o pior de um homem e o pior de uma 

mulher” ou “Bastardo! Como pode alguém agir como macho com aquele par de seios?”. 

 Além disso, anos depois, Lola, portadora de HIV, engravida uma freira, 

transmitindo o vírus à mãe e à criança. Travesti, prostituta, ex-marido de Manuela, pai 

de seu filho e do bebê de Irmã Rosa, Lola representa o masculino e o feminino, a 

maternidade e a paternidade, o homem machista e autoritário com a esposa e, 

simultaneamente, a mulher com saltos, unhas grandes e pintadas, cabelos longos e 

tingidos, seios grandes, rosto maquiado. A dubiedade da personagem é assim explicada 

por Almodóvar: 

 

O filme fala, sobretudo, de pôr um ser no mundo, da maternidade que se 

torna paternidade e vice-versa. Não ouso utilizar uma ou outra dessas 

palavras no caso de Lola. [...] É o que Lola representa e é talvez o que há de 

mais escandaloso no filme, mas que reivindico de forma natural. Lola muda 

sua natureza, muda todo o seu corpo, mas há alguma coisa nela que continua 

intacto, e isso me toca, sem que eu saiba dizer por quê. (STRAUSS, 2008, p. 

215). 

 

A impossibilidade de categorizar Lola se torna mais evidente na cena em que ela 

conhece o bebê que teve com Irmã Rosa (IMG. 15). Ela se dirige à criança como pai, 

mas Manuela lhe trata no feminino, a chama de mulher. O nome Esteban, que tanto o 

filho de Manuela, como o da freira recebem, ressaltam a ambivalência do personagem, 

que Almodóvar tentou construir de forma natural: “[...] Lola, vestida de mulher, pode 

dizer ao filho: „Eu deixo a você uma péssima herança‟, e quando pergunta a Manuela se 

pode beijar Esteban, Manuela lhe responde: „Claro, filha! ‟. Ela lhe fala no feminino 

com a maior naturalidade.” (STRAUSS, 2008, p. 216).  
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Imagem 15: Lola conhece o filho Esteban 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

  

 Em Má educação a coexistência do feminino e do masculino é retratada pelo 

personagem Juan. Seu irmão, Ignacio, foi educado em um colégio de padres 

franciscanos nos anos 1960, no período da ditadura franquista, em um ambiente 

extremamente conservador e autoritário. Lá ele conhece Enrique, seu amor de infância. 

O diretor, Padre Manolo, apaixonado por Ignacio, expulsa Enrique do colégio, e o 

garoto sofre abusos constantes durante o internato. Anos depois, Ignacio, agora 

transexual, escreve um relato chamado “A visita”, baseado nos fatos que vivenciou no 

colégio. Após sua morte, Juan procura Enrique fazendo-se passar pelo irmão. Adotando 

o nome artístico Ángel, Juan é um ator que almeja uma oportunidade de trabalho, se 

valendo de seu caráter sedutor e manipulador para convencer Enrique, que é diretor de 

cinema, a lhe dar o papel de protagonista no filme roteirizado por Ignacio. Desse modo 

é que Juan encarna dois personagens; o irmão Ignacio, sob o nome artístico de Ángel, e 

a travesti Zahara, a protagonisda de “A visita”.  

A versatilidade de Juan para interpretar vários papéis e a sua capacidade de 

manipulação engendram outra forma de simbolizar a ambivalência dos gêneros: O 

personagem base interpretado por Gael García Bernal é a reprodução de um dos 

principais modelos de feminilidade consagrados pelo cinema clássico, a femme fatale, a 

mulher sedutora, consciente de seu poder de sedução, porém fria, calculista, que utiliza 

sua sensualidade para atrair os homens e conseguir o que deseja. Ao atribuir essa 

imagem a um homem, Almodóvar subverte uma das marcas principais do filme noir, 

substituindo o clássico modelo de feminilidade pelo que ele denomina enfant terrible: 
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Não é bom para um filme que o diretor julgue os seus personagens, mesmo 

que eles façam coisas atrozes. Juan, o personagem-base que Gael interpreta, é 

um tipo que não tem nenhum escrúpulo contanto que consiga o que 

ambiciona. Pode matar, se for o caso, e se deitar com homens e mulheres 

conforme sua conveniência. Sua absoluta falta de escrúpulos lhe dá uma 

força incrível, e lhe converte em um campo minado. Mas se você não cruza o 
caminho de sua ambição, Juan é um tipo normal, que pode viver 

perfeitamente integrado à sociedade sem que ninguém detecte o perigo que 

carrega. Gosto de compará-lo a esses personagens amorais de Patricia 

Higsmith (Ripley, por exemplo) aos quais o crime não os afeta moralmente, 

mas acaba refinando-lhes, tornando-os mais cultos e mais encantadores. 

(ALMODÓVAR, 2011h, p. 315). 

           

De fato, o personagem está sempre disposto a pagar qualquer preço para alcançar seus 

objetivos, não importando passar por cima de suas próprias limitações, como o 

machismo e o preconceito com a homossexualidade. Em algumas ocasiões, Juan/Ángel 

profere xingamentos e expressões depreciativas para se referir aos homossexuais, como 

na cena em que chama Enrique de "viado de merda", sem que ele ouça. Para estar apto a 

interpretar Zahara, ele frequenta um cabaré onde se apresenta uma das melhores 

intérpretes de Sara Montiel, a drag queen Sandra. No diálogo em seu camarim, ela se 

ofende com a maneira como ele lhe trata: 

 

Sandra: Um jornalista! Veio me entrevistar? 

Juan/Ángel: Não. Bom, sim. 

Sandra: Sim ou não? 

Juan/Ángel: Não sou jornalista, sou ator. Queria que me ajudasse a preparar o 

meu papel. 

Sandra: Eu? Que papel? 

Juan/Ángel: Um travesti que imita Sara Montiel, entre outras. 

Sandra: Mas essa sou eu! Por que não me dão o papel? 

Juan/Ángel: Porque você não é ator, você é só uma bicha. 

Sandra: O que você precisa aprender são os bons modos porque essa não é 
uma maneira de tratar uma garota. (ALMODÓVAR, 2004, p. 94-95). 

 

Mesmo assim, Juan/Ángel não mede esforços para conquistar Enrique e o Padre 

Manolo, que se apaixona por ele depois de largar a batina, passando a ser chamado de 

Sr. Berenguer. Quando Juan/Ángel visita Enrique na primeira sequência do filme, o 

diretor comenta sobre a barba que dificultou que ele o reconhecesse. Notando o 

interesse de Enrique, no encontro seguinte ele aparece sem barba e mais arrumado, 

parece querer seduzir-lo. Enrique o elogia, diz que ele fica melhor sem barba, o esforço 

faz efeito. Nenhuma de suas ações parece desinteressada. 
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O jogo de sedução que Juan/Ángel faz com Enrique e com o Sr. Berenguer 

caracteriza a manipulação e a coqueteria que a figura da femme fatale exige. No roteiro 

do filme, Almodóvar se refere ao perfil calculista do personagem, quando ele mergulha 

na piscina da casa de Enrique e permanece submerso por uns instantes, em pé, 

encostado nos azulejos: “O corpo ausente afunda na piscina, ou aproveita que está 

debaixo da água para refletir, sem que Enrique possa lhe ver, sobre o próximo passo que 

vai dar.” (ALMODÓVAR, 2004, p. 87). Quando sai da piscina, na hora de se vestir, 

Enrique lhe pergunta se ele permanece por lá para dormir, ou se volta para Madri. Ele 

responde que pode ficar se Enrique quiser e, sabendo que está sendo observado com 

desejo, veste lentamente as calças, abotoando a braguilha sem pressa, botão por botão, 

como especificado no roteiro escrito por Almodóvar. A intenção de manipular Enrique e 

Sr. Berenguer, por fim, resulta na experiência homossexual de Juan/Ángel, embora ele 

declare não gostar de homens. Almodóvar comenta a sujeição do personagem motivada 

pela cobiça: 

 

Juan é, em todo caso, radicalmente homófobo, desde o início. Mas sua 

ambição é de tal forma voraz que ele é capaz de fazer tudo, incluindo as 

coisas mais duras para si. Nas cenas eróticas, a personagem tem um 

comportamento muito mesquinho, não se dá fisicamente. Afinal, era bom que 

essa personagem não pudesse ser redimida por sua ternura e seu humor, para 

que fosse um mau verdadeiro com um rosto encantador. (STRAUSS, 2008, p. 

269). 

 

A falta de escrúpulos de que fala o diretor é também expressa na frieza com que 

o personagem planeja a morte do irmão e induz Sr. Berenguer a executar o plano, que 

ele, apaixonado, aceita na esperança de que eles possam viver juntos. A associação de 

Juan/Ángel à femme fatale é acentuada nas referências ao cinema noir ao longo da 

trama. Sobre a cena do museu Casa de las Rocas, onde Juan/Ángel e Sr. Berenguer se 

encontram para planejar a morte de Ignacio, Almodóvar especifica no roteiro que “Juan 

cobre seus olhos com grandes óculos escuros, em homenagem a Barbara Stanwyck em 

Double Indemnity. A enormidade dos óculos, ou de sua ambição, lhe faz parecer mais 

diminuto fisicamente do que é, quase um menino, feroz.” (ALMODÓVAR, 2004, p. 

141). A referência ao filme Pacto de sangue (Double Indemnity, Billy Wilder, EUA, 

1944), remete tanto à influência do cinema noir, como também ao caráter dúbio – desde 

o título original, dupla identidade – da personagem interpretada por Barbara Stanwyck, 

uma típica femme fatale que, assim como Juan/Ángel, planeja friamente um assassinato 
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e seduz o homem que se tornará seu cúmplice (IMG. 16 e 17). As influências do 

clássico gênero cinematográfico são citadas por Almodóvar: 

 

No filme noir pode não haver policiais, nem pistolas, nem sequer violência 

física, mas deve haver mentiras e fatalidade, qualidades que normalmente 

encarna uma mulher: a mulher fatal. A femme fatale (não é imprescindível no 

gênero, mas é sim um de seus grandes ícones) é uma mulher consciente de 

seu poder de sedução, fria, que não se altera facilmente, que perdeu os 

escrúpulos e não tem interesse em recuperá-los. Para ela o sexo não é fonte 

de prazer, mas sim de dor para os demais. Em Má educação a femme fatale é 

um enfant terrible, o personagem interpretado por Gael García Bernal, que 

segue ao pé da letra os exemplos de Barbara Stanwick, Jane Greer, Jean 

Simmons (Angel face), Joan Bennett (Scarlet Street), Ann Dvorak, Mary 

Windsor, Lisabeth Scott, Veronica Lake, e tantas outras maldições em forma 
de mulher. (ALMODÓVAR, 2011h, p. 310). 

 

 

 

Imagem 16: Barbara Stanwick em Pacto de 

sangue          

      Imagem 17: Juan e Sr. Berenguer no museu 

 
                  Fonte: (CÍTICA..., 2014).                   Fonte: Extraída do filme pela autora.

Quando o plano é executado, Juan/Ángel recebe também com frieza a notícia da 

morte de Ignacio. Calculista, pede ao Sr. Berenguer que pare em frente ao cinema para 

“matarem o tempo” e criarem um álibi. Ironicamente, a câmera capta em primeiríssimo 

plano o cartaz na parte superior da fachada do cinema em que se lê "Semana de cinema 

negro". Quando saem da sala de projeção, os dois passam pelo hall e, em primeiro 

plano, vêem-se cartazes de clássicos do cinema noir: A besta humana (La bête humaine, 

Jean Renoir, França, 1938), Teresa Raquin (Thèrèse Raquin, Marcel Carné, 

França/Itália, 1953) e o mencionado Pacto de sangue. A música de suspense empregada 

nas cenas acentua a intertextualidade elaborada por Almodóvar. 

Tempos depois, quando Sr. Berenguer localiza Juan/Ángel no set de filmagem, 

em sua loucura e obsessão, lhe diz que agora o rapaz só terá a ele, depois que Enrique já 
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sabe a verdade sobre sua personalidade e o crime que cometeu. Juan/Ángel ameaça 

matá-lo se ele voltar a cruzar o seu caminho. Pede carona à Monica, a garota 

responsável pelo figurino, e a ela afirma não conhecer o ex-padre. Como a femme fatale, 

Juan/Ángel leva à ruína as pessoas que seduz. Na cena que não consta na versão 

original, porém descrita no roteiro, Almodóvar afirma que, durante as duas horas 

seguintes, Juan/Ángel estaria, provavelmente, sendo encantador com a garota do 

figurino para conseguir onde dormir. Na última conversa com Enrique, Juan/Ángel 

revela saber há tempo que ele já havia descoberto sua verdadeira identidade. Enrique 

afirma que lhe deu o papel para ver até onde ele seria capaz de chegar, e Juan/Ángel 

responde que é capaz de muito mais coisas. Ao final, Juan/Ángel se casa com a garota 

do figurino e mata o Sr. Berenguer atropelado. 

Juan/Ángel contém em si tanto o caráter machista, homofóbico, a virilidade e o 

corpo másculo, como a feminilidade, a gestualidade e a sensualidade de Zahara, 

performatividade que ele aprende e incorpora para o papel no filme. Sara Montiel, a 

quem ele interpreta em um show de cabaré, é conhecida na Espanha como um ícone da 

comunidade gay, sendo imitada em muitas casas noturnas. A música que Juan/Ángel 

escuta e toma como modelo para a sua interpretação como Zahara, Maniquí Parisien, 

alude à sua própria personalidade: 

 

Manequim, manequim, veleta13, coquete eu nasci. Manequim, manequim, sou 

fria, muito fria, daqui. Sou do bazar de um grande estilista, famoso em Paris, 

a manequim que vem à Espanha, bonito país. Com minha elegância propago 

as novidades do bazar, e eu vou com os espanhóis flertar. Dizem que sou fria, 

você acredita? Pois eu não, não creio que seja fria. Dizem que sou uma 

boneca de igual condição a um manequim de branca cera, de palha ou de 

papelão porque fingindo um grande amor, com um sotaque encantador, eu 

vou como as abelhas de flor em flor. Manequim, ai sim, manequim, sou uma 
abelha muito distinta, veleta, coquete eu nasci. Manequim, ai sou coquete, 

muito coquete, sou fria, muito fria daqui. (MANIQUÍ..., 2015). 

 

 Juan/Ángel encarna inúmeros personagens, mas é seu irmão quem representa a 

ambivalência em seu próprio corpo, resultado das intervenções realizadas para se 

transformar em uma mulher. Tentando justificar o assassinato de Ignacio, Juan/Ángel 

diz a Enrique que ele não faz ideia do que é ter um irmão como o dele em um povoado 

rural e conservador. No roteiro consta uma fala cortada da versão original em que 

Juan/Ángel aponta a dificuldade de aceitação da transexualidade de Ignacio: “Aos 

                                                             
13 Veleta no espanhol pode tanto significar inconstante, mutável, como caprichoso.  
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quinze anos ele já se vestia de mulher. Para suportar a vergonha, meu pai bebia sem 

parar. Minha mãe estava mal do coração. Em um Natal encontramos meu pai morto 

sobre uma poça na rua. Não podíamos viver assim. Era um inferno.” (ALMODÓVAR, 

2004, p. 158). 

  Em outros momentos a dubiedade presente nos personagens de Almodóvar 

aparece como uma inversão de papéis entre homens e mulheres, como ocorre em Fale 

com ela com Lydia e Marco. Ela é uma toureira que tenta superar o machismo que 

permeia o mundo das touradas. Corajosa, possui a virilidade, a destreza e a rigidez que o 

esporte exige, características comuns aos toureiros. Sobre a personagem, Almodóvar 

afirma: 

 

O pai de Lydia foi banderillero14, mas sonhava em ser toureiro; educou sua 

filha como se fosse um homem para que conseguisse o que ele não pôde. A 

menina herdou suas mesmas ânsias. Mas o mundo do touro é muito machista. 

Depois que seu pai morreu, seu único e grande apoio, Lydia teve que 

enfrentar sozinha os preconceitos e desprezos entre os toureiros profissionais. 

Muitos se negaram a tourear com ela pelo mero fato de ser mulher. Foi então 

quando o matador chamado Niño de Valencia se ofereceu não apenas para 

dividir cartaz com ela, mas acompanhá-la depois onde precisasse. Se 
apaixonaram. Essa circunstância mais „rosa‟ do que taurina, manteve Lydia 

nos holofotes e pôde tourear com freqüência. (ALMODÓVAR, 2011d, p. 

280). 

 

O nome da personagem certamente não é aleatório. Lidia, em espanhol, significa 

toureio, que advém do verbo lidiar. Também nomeia a espécie “Touro de Lidia”, um 

touro conhecido pela bravura, força e perfil temperamental. 

Quando Lydia é convidada a dar entrevista em um programa de televisão, “uma 

atração feminina”, como explicita Almodóvar no roteiro (ALMODÓVAR, 2002), a 

apresentadora inicia falando do machismo que permeia o “mundo dos touros”. Lydia 

está prestes a enfrentar uma corrida contra seis touros, uma enorme demonstração de 

valentia. A apresentadora atribui à entrevista um tom sensacionalista e insiste em 

adentrar a vida pessoal da toureira, mencionando, ao vivo, o seu romance com Niño de 

Valencia, e a crença geral de que ele tenha se envolvido com ela para se promover, 

deixando-a no instante em que alcançou a fama. Lydia se irrita com o interesse da mídia 

por sua relação com o toureiro e afirma que solicitou no camarim que esse assunto não 

fosse abordado. A apresentadora fala do machismo nas touradas, mas, ironicamente, 

                                                             
14 Banderillero é o toureiro auxiliar do matador que se encarrega de inserir os dardos – chamados de 

banderillas – no touro. 
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conduz a entrevista de uma maneira também machista. A sua insistência e 

inconveniência são de um caráter extremamente violento, porém, dão um ar cômico e 

kitsch à cena, imitando os programas populares da televisão. Transmite a ideia de que a 

vida amorosa de Lydia, por se tratar de uma mulher, gera mais interesse do que o seu 

desempenho nas touradas; trata-se da “circunstância mais rosa” a que se refere 

Almodóvar na citação acima. 

O próprio diretor, entretanto, enfatiza o lado amoroso da personagem em 

algumas cenas, como a do dia em que ela enfrenta os seis touros. A cena começa com 

um grito "seco" ecoando na praça de toros: "Ehe!". Lydia grita com um tom forte e 

corajoso, com a voz grave. Enquanto enfrenta o animal, ouve-se a canção Por toda 

minha vida
15

, na voz de Elis Regina. No roteiro o diretor explica que a música se refere 

ao triângulo amoroso Lydia, Niño de Valência e Marco. O enquadramento em contra-

plongé de Lydia encarando o touro a deixa imponente e corajosa, deixando Marco 

maravilhado na arquibancada. Após a corrida, Lydia demonstra seu sofrimento pelo fim 

da relação com Niño de Valencia, quando Marco solicita uma entrevista com ela. Ela 

consente na condição de que ele lhe dê uma carona. No caminho, ela questiona nunca 

ter escutado o nome de Marco como um jornalista que escreve sobre touradas. Ele diz 

que não entende nada de touros, mas sabe muito sobre mulheres desesperadas. 

Na porta de casa, ela sai irritada do carro, mas logo retorna correndo depois de 

avistar uma serpente. Lydia demonstra a sua fragilidade ao revelar a fobia de cobras e 

pede a Marco que não revele a ninguém. A imagem contradiz com a valentia e dureza 

das cenas anteriores. Marco ganha a sua confiança após ajudá-la matando a cobra e a 

retirando dali. Marco se mostra valente nesse momento, mas chora bastante. O episódio 

lhe traz recordações de um amor antigo. Pergunta se ela quer que ele lhe acompanhe 

durante a noite no hotel e ela nega, dizendo que precisa aprender a estar só.  

Marco é um jornalista que se interessa pela história de Lydia e se oferece para 

fazer uma reportagem com a toureira. Os dois iniciam um relacionamento e logo se nota 

a inversão de papéis quando o filme o constrói como um homem vulnerável, delicado e 

sensível. Almodóvar chega a defini-lo como “o homem que chora”, pelo fato do 

personagem se emocionar em várias situações: assistindo ao espetáculo de Pina Bausch, 

ouvindo a canção Cucurrucucu Paloma em um show de Caetano Veloso, no reencontro 

com Benigno quando o enfermeiro é preso. Para o diretor, a sensibilidade de Marco se 

                                                             
15 Composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. 
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destaca porque “um homem que chora em público sempre chama a atenção.” 

(ALMODÓVAR, 2011d, p. 287). 

O filme joga todo o tempo com a inversão de papéis do casal Lydia e Marco. 

Enquanto ele não esconde a sensibilidade, Lydia se esforça para provar ser uma mulher 

forte e resistente, digna de "um toureiro". A figura do touro na Espanha está 

intrinsecamente associada à masculinidade “ibérica”, representa a força, e é um dos 

principais símbolos nacionais do país. Para Santiago Fouz Hernándes (2013), a 

associação do touro à identidade espanhola se deve ao sentido de virilidade que o 

animal representa nessa cultura, e que é projetada para a nação. Um dos temores na 

polêmica discussão do fim das touradas na Espanha é de que, para alguns, a proibição é 

um risco de feminizar a nação. O toureiro simboliza, ainda, a potência sexual, 

convencionalmente atribuída ao masculino e, por isso mesmo, lhe confere ambiguidade; 

posto que o seu principal objetivo é matar o touro penetrando-lhe, a ameaça de ser 

penetrado pelos chifres do animal expõe a sua vulnerabilidade. Essa dubiedade é 

significativamente representada em Lydia, pois a dureza e a valentia que masculinizam 

a personagem são suavizadas quando ela é atingida (penetrada) por um touro, o que 

pode remeter a uma reconciliação com o feminino.        

Mulheres à beira de um ataque de nervos é um filme em que os personagens 

masculinos são bastante frágeis, inseguros, em contraposição às mulheres, que são 

fortes, resolutas e com grande capacidade de superação. Iván, ex-amante de Pepa, por 

quem ela sofre por ter sido abandonada, é covarde, mentiroso e incapaz de enfrentá-la 

pessoalmente para finalizar a relação. Por isso ele deixa recados na secretária eletrônica. 

No aeroporto, prestes a viajar com sua nova namorada, ela lhe acusa de ser um homem 

frouxo e se irrita quando Iván consente. O fato de ser um dublador profissional parece 

sugerir o seu perfil covarde e dissimulado: um homem que empresta a voz a diversas 

pessoas e histórias, cuja face não precisa dar a conhecer. Além disso, faz uso da 

secretária eletrônica quando não consegue resolver os conflitos.  

Seu filho, Carlos, é um rapaz sem muita personalidade, submisso às vontades da 

noiva. Sua impotência e insegurança são acentuadas pela gagueira, que limita a sua 

desenvoltura na comunicação e faz com que a noiva tenha mais autoridade na relação. O 

taxista que transporta Pepa em várias cenas é um homem extremamente sensível e é 

construído com algumas características que, geralmente, Almodóvar atribui às mulheres 

em seus filmes: O gosto pelo kitcsh, expresso na decoração e na música de seu mambo 
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táxi; a coleção de revistas “femininas” que carrega no veículo, a expressividade 

exagerada, a fala apressada; a sensibilidade ao atender às necessidades das passageiras 

durante o percurso e a facilidade com que se emociona com o sofrimento de Pepa.  

Essa inversão de papéis em Almodóvar engendra uma mudança importante na 

narrativa convencional e, especificamente, no cinema espanhol, que é a ruptura com a 

figura do “macho ibérico”, um modelo de masculinidade cristalizado pela tradição 

cultural da Espanha; homens marcados por uma virilidade exacerbada, pela sexualidade 

aguçada, pelo machismo, autoritarismo e rudeza. Apontando em seus filmes para a 

pluralidade das formas de se constituir o gênero, o deslocamento realizado por 

Almodóvar abre espaço para a diversidade das vozes masculinas, já que “o olhar 

masculino” privilegiado pelas narrativas clássicas corresponde, na verdade, ao que se 

poderia chamar de masculinidade hegemônica.  

As relações de gênero se dão não apenas entre as categorias “homens” e 

“mulheres”, mas também no interior de cada categoria, de maneira que em um contexto 

social existem múltiplas configurações de gênero, constituindo diferentes 

masculinidades e feminilidades. Desse modo, em torno de uma masculinidade tida 

como hegemônica, existem outras masculinidades agrupadas, cujas relações podem 

variar da dominação à cumplicidade. Reconhecer a pluralidade do gênero é também 

admitir a sua complexidade, na medida em que não é possível se pensar em uma versão 

definitiva do que seja masculino ou feminino, já que uma mesma personalidade pode 

conter ambas as referências. As concepções de masculinidade e de feminilidade são, 

portanto, contraditórias, produzidas cotidianamente e corporificadas com base em 

referências e expectativas por meio de gestos, posturas, habilidades, maneiras de se 

vestir, de falar, assim por diante.  (CONNEL, 1995). 

No caso das masculinidades, referências do que se entende como “ser homem”, 

contribuem para a hegemonia de um modelo que, enquanto atribui prestígio a alguns, 

relega outros à condição de inferioridade e de subalternidade. Diferentes masculinidades 

são, assim, produzidas conjuntamente e estão em constante (re)construção e 

(re)definição. Não são fixas e podem assumir distintas configurações nos mais variados 

contextos e disputas pelo poder.   

Como demonstra Miguel Vale de Almeida (1995, 1996), a masculinidade 

hegemônica é uma concepção idealizada, a partir da qual se define a inferioridade do 

feminino e das masculinidades subordinadas, mas que não é alcançável na prática. 
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Trata-se de um modelo ideal sustentado por um discurso de dominação e ascendência 

social, que exerce um controle sobre homens e mulheres. E é exatamente pelo caráter 

idealizado desse modelo, que ele precisa ser constantemente reforçado tanto pelos 

discursos, quanto pelas práticas sociais que, segundo o autor, se dariam pela sustentação 

de atributos considerados masculinos e pela exclusão de tudo que representasse o 

universo classificado como feminino. Nesse sentido, tal discurso se constituiria em uma 

relação assimétrica, hierárquica e desigual com a feminilidade e com as masculinidades 

subordinadas. 

Sendo parte das práticas cotidianas, o discurso da masculinidade hegemônica 

seria produzido em todas as esferas de sociabilidade, no mundo do trabalho, nas 

instituições políticas e econômicas, nos grupos sociais e, inclusive, nos produtos 

culturais e midiáticos, dos quais o cinema apresenta um papel relevante. São recorrentes 

nas produções cinematográficas inúmeras referências do que Robert Connel (1995) 

denomina “masculinidades exemplares”, que projetam nos personagens características 

como a virilidade, a força e a habilidade física, a racionalidade, a inteligência, a 

coragem, a criatividade, a potência sexual, a qualidade de provedor, entre outras, que 

ajudam a compor o que se entende como o “universo masculino”. 

Marilyn Strathern (2006), ao discutir as interpretações das etnografias sobre os 

povos das Terras Altas Orientais, em que muitas delas descreviam os ritos de iniciação 

dos meninos como uma maneira simbólica de torná-los homens, ressalta o trabalho de 

Herdt como uma importante mudança na compreensão desses ritos e também de alguns 

mitos, não como criadores de homens, mas como um artifício para disfarçar as suas 

profundas dúvidas e incertezas sobre a sua masculinidade. Esses representariam, assim, 

o medo provocado pela ameaça dos atributos femininos, combatido pela afirmação 

positiva da masculinidade. Vale de Almeida retoma essa discussão para enfatizar que 

esses cultos não poderiam se restringir ao intuito de “produzir homens”, já que a 

constituição do gênero seria muito mais complexa: “constituinte de identidades pessoais 

e sociais, o gênero não cria, porém, grupos sociais, mas sim categorias.” (VALE DE 

ALMEIDA, 1995, p. 130). 

Ao mesmo tempo, pode-se considerar que em nossa cultura o ideal de 

masculinidade, de certo modo, se constitui em oposição ao que se percebe como 

feminino, na medida em que se está mais próximo desse modelo quanto mais distante se 

estiver do “mundo das mulheres”, embora essa divisão não seja tão rígida assim, como 
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demonstra Vale de Almeida. Na aldeia pesquisada por ele, os homens veem como 

aceitáveis certas emoções, atividades ou comportamentos, considerados femininos, 

desde que não sejam utilizados ou exercidos exclusivamente, o que caracterizaria a 

anormalidade. Isso implicaria em um constante estado de vigília e controle dos homens 

sobre o seu corpo, que deve estar em consonância com as expectativas geradas pelo 

ideal de masculinidade, de maneira que, enquanto a feminilidade corresponderia a “ser 

mulher”, a masculinidade é definida como “não ser mulher”.  

No cinema as referências da masculinidade são reforçadas nos filmes pelas 

características já mencionadas, mas também pela presença das armas – símbolo do 

poder e da superioridade –, dos veículos automotivos – que representam a velocidade, a 

liberdade e o status social – e, principalmente, pelo uso da violência, aspecto 

comumente naturalizado e atribuído aos homens na vida social. (NASCIMENTO; 

GOMES; REBELLO, 2009). Daniel Welzer-Lang (2001) utiliza o termo “casa dos 

homens”, de Maurice Godelier, para descrever os espaços de socialização masculina, 

como os cafés, os pátios das escolas, quadras de esportes, ambientes de trabalho, entre 

outros, em que as masculinidades são produzidas.  

Em um sentido abstrato, o cinema poderia assumir essa função da “casa dos 

homens”, especialmente as produções direcionadas a um público masculino, como os 

filmes de ação, os westerns ou os filmes policiais, em que o dinheiro, o poder, a 

virilidade, a honra e o envolvimento (e não raramente o domínio) com belas mulheres 

assumem um lugar central nas tramas. Mas não só nesses gêneros cinematográficos, 

também em produções que abordam temas considerados femininos, como o amor, o 

casamento e a família, as “masculinidades exemplares” são, geralmente, associadas à 

inteligência, à heterossexualidade, ao status de chefe de família e provedor e, quando 

esses estereótipos são subvertidos, é comum esses personagens serem apresentados de 

maneira cômica. Desse modo, pode-se pensar o cinema como uma das muitas 

“ritualizações das práticas cotidianas”, nos termos de Miguel Vale de Almeida, que 

contribuem, muitas vezes, para reforçar ideais de masculinidade (e, ao mesmo tempo, de 

feminilidade) que, sendo exaltados, tornam-se hegemônicos em detrimento de outros. 

Com isso, as masculinidades vivenciadas fora desse padrão ficam condicionadas 

à dominação e ao status de inferioridade e marginalização ou, muitas vezes, à 

invisibilidade. Nas produções cinematográficas, a comicidade é um dos artifícios 

utilizados para ressaltar as transgressões de gênero. O documentário O outro lado de 



103 

 

Hollywood (The celluloid closet, Rob Epstein; Jeffrey Friedman, 1995), demonstra o 

quanto a quase invisibilidade dos personagens que rompiam com as normas do gênero e 

da sexualidade eram asseguradas pelas abordagens que apenas sugeriam, nas 

entrelinhas, a condição desses sujeitos. Por outro lado, o preconceito em relação aos 

homens era ainda maior, pois enquanto as mulheres “masculinizadas” eram mostradas 

como sensuais, elegantes e misteriosas, os personagens efeminados apareciam para 

provocar o riso dos espectadores.  

Para Pedro Paulo de Oliveira (2004), o ideal de masculinidade presente em nossa 

cultura é constituído por muitos dos preceitos ideológicos da modernidade, apesar de 

preservar valores de formações sociais precedentes. Períodos de transição histórica não 

engendram transformações abruptas, pois uma reorganização da vida social envolve 

mudanças, mas também permanências. O surgimento da burguesia industrial implicou 

na modificação de valores masculinos em relação ao modelo medieval. O antigo padrão 

de masculinidade tinha o duelo como um de seus espaços de reafirmação simbólica, 

representava a coragem, a ousadia e a força, em que as armas eram o instrumento de 

conquista e manutenção do respeito e da honra. 

A passagem para a modernidade, com a formação dos Estados nacionais, 

envolveu uma apropriação dessas qualidades enaltecidas no período medieval em 

função da necessidade de proteção dos territórios. A força, a potência, a posse e a 

soberania se conjugam com a valorização do amor à nação e ao sacrifício da vida, 

preceitos que ganham maior consistência com a criação dos exércitos nacionais e do 

alistamento militar obrigatório. Sendo o monopólio do uso da força um dos fatores de 

sustentação da instituição do Estado, a superposição entre militarismo, nacionalismo e 

masculinidade constituiu os fundamentos principais da guerra. O campo de batalha se 

torna o lugar legítimo de produção do corpo e da subjetividade masculina, em que a 

glorificação do horror, do poder violento e a romantização da violência contribuem para 

engendrar esses corpos como o lócus de instauração da força e da vontade de potência. 

A masculinidade autêntica surgia da fabricação de corpos esbeltos e musculosos, e do 

desenvolvimento de virtudes como o destemor e a frieza necessária ao combate. A 

guerra, assim, se torna uma espécie de escola de formação da verdadeira masculinidade, 

em que se trabalhava o vigor, a energia, o orgulho, o anti-humanismo e o anti-

intelectualismo em função de uma vida com menos sensibilidade, mais sobriedade e 

resistência diante da dor.  



104 

 

A modernidade, ainda, imputou outros valores para definir o ethos masculino, 

preceitos condizentes com a racionalidade burocrática; a figura do guerreiro é 

substituída pela do homem servil da produção industrial, do trabalhador exemplar. 

Desse modo, a junção da imagem do homem rude, bárbaro, do herói de guerra, essencial 

para a defesa do país, com a do homem burguês moderno contido, responsável, 

disciplinado e comedido – necessária na tarefa de pacificação dos territórios –, que 

poderia ser vista como contraditória, na verdade se alternava conforme a circunstância, 

o contexto histórico e político: Agressividade nos tempos de guerra, moderação, 

responsabilidade e raciocínio em tempos de serenidade, valores que deveriam fazer 

parte da constituição da subjetividade e da socialização dos meninos.  

No período pós-guerra, o retorno dos homens ao lar implicou na valorização da 

instituição familiar, em que o ideal de família nuclear burguesa ganha força com a 

instauração rígida dos papéis sexuais baseada na complementaridade, na manutenção do 

domínio masculino e na submissão feminina. A ressignificação do matrimônio, com a 

valorização do amor romântico como modelo de relação conjugal, traz a exaltação do 

cavaleiro em detrimento do cavalheiro, mudança enfatizada, em grande parte, pela 

produção cultural; nas narrativas literárias, nos romances populares, no cinema, a 

heroicização do homem – antes do guerreiro, agora do pai e chefe de família – passa a 

ser um tema constante. A família burguesa se caracteriza pelo encerramento do grupo 

familiar no domínio privado, em que o doméstico se torna o lugar de expressão dos 

sentimentos e do casamento monogâmico. A assimetria de poder na família foi 

fortemente amparada pelas leis civis, por preceitos religiosos e pelos meios de 

comunicação, enquanto a masculinidade também passa a ser idealizada a partir da 

imagem do chefe de família dotado de firmeza, responsabilidade, autocontrole e 

contenção.  

As religiões também cumpriram um papel fundamental na legitimação de um 

ideal de masculinidade ao qualificarem a moderação, o controle das paixões, a pureza 

sexual e mental como princípios virtuosos. Oliveira ressalta, ainda, o surgimento de 

associações religiosas nos Estados Unidos, popularizando os grupos de jovens cristãos, 

além dos escoteiros, influentes na socialização infantil masculina, que se encarregavam 

de impingir os valores de uma virilidade disciplinada. O esporte também assume uma 

vinculação com a masculinidade exemplar porque transpõe para as competições 

esportivas os preceitos do campo de batalha: são valorizados os corpos saudáveis, 
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atléticos, ágeis, sendo que estimular os garotos para o treinamento e exercício físico se 

torna parte da socialização masculina. Assim como o militarismo, o esporte passa a ser 

expressão do nacionalismo, do sentimento de orgulho nacional, na medida em que as 

coletividades se sentem representadas por uma parcela de competidores que “defendem” 

o seu país nos grandes campeonatos. Além disso, as atividades esportivas incorporam os 

valores do capitalismo industrial: competição, racionalidade, cálculo, disciplina, 

rendimento, superioridade. O esporte se constitui em uma das formas de validação da 

masculinidade, do poder e da superioridade masculina, ao mesmo tempo em que afasta 

os homens do risco da “feminização”, por sinal, sempre associada ao adversário, como 

desclassificação ou desprezo. 

Nessa lógica, tenta-se anular a ameaça da homossexualidade e da afeminação 

dos homens pelo investimento físico (trabalho do corpo) e moral (socialização 

masculina e casamento), meios de manutenção do status da identidade masculina, 

correspondente, por sua vez, à masculinidade branca, européia e heterossexual. As 

masculinidades subalternas, atribuídas aos camponeses pobres, aos proletários, aos 

negros, aos indígenas, aos “afeminados”, aos não-heterossexuais, entre outros, são 

depreciadas e destituídas de valor em relação à masculinidade dominante. Os negros 

escravos, por exemplo, tinham sua força e robustez – diferentemente do guerreiro 

branco – associadas à selvageria, ao impulso sexual libertino e devasso “por natureza”, 

considerado um perigo para as mulheres brancas “civilizadas”.  

A incompatibilidade desse ideal de masculinidade com as experiências reais dos 

homens recai na constatação de que “se é bem difícil ser mulher, é impossível ser 

homem”, citada por Elisabeth Badinter (1993, p. 172) a partir de Enfermedad humana, 

de Ferdinando Camon. Badinter classifica o processo de subjetividade masculina como 

consequência de duas “mutilações psicológicas”: a primeira delas corresponde à 

amputação da feminilidade, resultando na formação do “homem duro” ou do “homem-

nó” – referência ao nó da gravata e ao nó sentimental –, definido pelo machista sério e 

tradicional, cuja sensibilidade é travada pelas convenções. Consiste no modelo 

rechaçado pelas feministas e por um grande número de mulheres, por sustentar o poder 

e a superioridade masculina como valores primordiais. A segunda seria a ausência da 

virilidade efetiva, que engendraria o “homem brando”, aquele que renuncia 

voluntariamente aos privilégios masculinos a favor de uma ordem social igualitária 

entre os sexos. 
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Essas identidades são vistas como contraditórias porque o papel masculino 

estereotipado impõe que os homens renunciem de boa parte de si mesmos em nome da 

negação de qualquer indício de feminilidade. A tensão entre a ficção e a experiência 

concreta se dá quando os homens percebem que não correspondem, nem podem 

corresponder, ao tipo ideal masculino. Essa conscientização leva à elaboração dos mitos 

para reforçar a ilusão da masculinidade autêntica. No cinema, são conhecidos os filmes 

de ação, de combate físico, da proliferação de máquinas mortíferas infinitamente menos 

vulneráveis que qualquer homem, que exibem uma hipervirilidade que só tem lugar na 

fantasia masculina. A promoção da hipervirilidade advém da constante insegurança dos 

homens presos a um obsessivo modelo inalcançável na prática, e que gera a intolerância 

e a violência contra aqueles que ameaçam destruir essa fantasia. Isso porque, segundo 

Badinter, a imagem inacessível de masculinidade coloca em evidência a constatação do 

homem inacabado e mutilado. 

O ideal de masculinidade, assim, impede que os homens expressem sentimentos 

e necessidades relacionadas ao afeto ou à passividade, além de, muitas vezes, expô-los 

ao risco, devido à exaltação do desafio, da aventura, da exploração dos limites como 

parte da identidade masculina, o que faz com que os homens projetem a virilidade em 

símbolos como o cigarro, as bebidas alcoólicas e os veículos automotivos. As imagens 

da masculinidade exemplar expõem a fragilidade dos homens ao retratarem seus corpos 

como “carne de canhão” nas guerras, por meio da suscetibilidade à morte e da renúncia 

à vida, o que demonstra o alto preço da sustentação do ideal masculino. Para Badinter, é 

necessário que se crie outro modelo de masculinidade que comporte a aceitação da 

vulnerabilidade, já que o mito da virilidade, além de gerar angústia, dor e insegurança, 

culmina na violência e na agressividade. 

Desse modo, tanto o hipermacho, como o homossexual e o “afeminado”, que são 

considerados homens incompletos, são vítimas de uma imitação obsessiva e ilusória de 

um masculino – e também de um feminino – a partir da classificação dual e 

oposicionista dos gêneros; todos são, portanto, homens mutilados. A mais nova geração 

de homens, segundo a autora, se encontra em um meio caminho entre o ideal do passado 

e a recusa desse modelo, uma “geração de mutantes, filhos de mulheres mais viris e de 

homens mais femininos.” (BADINTER, 1993, p. 250). O reconhecimento identitário, 

desse modo, é turvo, por isso a autora considera que os homens precisam questionar a 

imagem de virilidade, se reconciliar com sua feminilidade e abrir espaço para a 
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emergência de uma masculinidade que a comporte. A concepção de Badinter vai ao 

encontro da perspectiva de Nuria Varela (2008), para quem a identidade masculina é 

aprendida em todas as suas versões, o que significa que as mudanças são possíveis. A 

resistência a essas transformações, de acordo com Varela, se deve não à imutabilidade 

de uma essência natural do masculino, mas sim à compreensão de que masculinidade e 

poder são indissociáveis. 

Retomando o cinema de Almodóvar, mais do que desconstruir o estereótipo do 

homem tradicional, quando aborda a coexistência da masculinidade e da feminilidade 

em seus personagens, o diretor evoca a complexidade e pluralidade dos indivíduos, o 

que não significa anulação dos gêneros, mas a alternância de ambas as categorias 

conforme a circunstância. Além dos elementos já analisados, essa ambivalência é 

marcadamente impressa nos corpos desses sujeitos, expondo a sua plasticidade. 

Discute-se, a seguir, a construção fílmica desses corpos, elaborada a partir do trabalho 

com os atores, da caracterização física, das espacialidades e de como a mise-en-scène da 

corporalidade ajuda a compor a poética dos gêneros elaborada por Almodóvar.    

 

3.2 Como se faz um cine drag? O queer e a construção visual dos corpos 

 

 Boa parte dos deslocamentos presentes no cinema de Almodóvar para abordar o 

gênero ocorre por meio do processo de construção dos corpos dos personagens. O 

corpo, nesse caso, mais do que a inscrição textual do gênero, corresponde a um sujeito 

ativo que o conforma e é por ele conformado em suas ações performativas. A 

constituição dos personagens almodovarianos passa por uma meticulosa preparação 

desde a caracterização, o figurino e o aprendizado de algumas habilidades – como Javier 

Cámara que, para interpretar Benigno em Fale com ela, precisou fazer curso de 

manicure e bordado, ou Rosario Flores, que treinou práticas das touradas para encarnar 

a toureira Lydia –, até a direção rigorosa de Almodóvar, que imprime nos atores a 

personalidade, os gestos e o comportamento que deseja. 

 O processo de constituição dos corpos dá origem à produção técnica das 

feminilidades e das masculinidades, permeada pela ideia de ambiguidade discutida no 

tópico anterior, em que o discurso da fusão entre os gêneros é materializado. Muitas 

vezes essa ambivalência é buscada nos aspectos físicos dos atores: 
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Em Rosário Flores procurei a raça e esses olhos inocentes e tristes que caem 

tão bem em um personagem vencido pelo abandono. Também procurei e 

encontrei um corpo atlético e, ao mesmo tempo, feminino. Vestida com a 
taleguilla16 reveladora, Rosario parece um toureiro da estirpe de Manolete. E 

dentro de um modelo de Dolce & Gabana é um canhão de mulher. De todas 

as artistas que conheço, Rosario é a única que vestida de toureiro parece um 

toureiro, lhe cai bem até a montera17. (ALMODÓVAR, 2011d, p. 281). 

 

O corpo de Rosario Flores expressa, simultaneamente, o vigor, a potência e a robustez 

associadas ao toureiro, e a sensualidade atribuída ao feminino. A atriz escolhida para o 

papel não poderia aparentar fragilidade e delicadeza, mas a feminilidade em Lydia é 

retratada por outro aspecto, pela dependência afetiva em relação a Niño de Valencia e 

pelo sofrimento ao ser por ele abandonada. A figura do toureiro por si só remete à 

masculinidade e à sensualidade. O corpo másculo e forte se contrasta com o traje justo, 

acentuando os contornos das nádegas e do sexo, atribuindo-lhe um aspecto sedutor e 

luxurioso, de maneira que a corrida de touros se converte na erotização da morte e da 

violência. (HERNÁNDEZ, 2013). A personagem Lydia incorpora essas características 

sem anular as referências ao feminino, correspondendo às intenções do diretor (Imagens 

18 e 19).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Calça utilizada pelos toureiros. 
17 Espécie de boina usada pelos toureiros. 
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Imagem 18: Preparação de Rosario Flores para o papel da toureira Lydia 

 
Fonte: ALMODÓVAR (2011d). 

 

Imagem 19: Lydia e Marco 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Em Benigno, a ambiguidade de gênero é revelada em seu corpo durante a 

mudança na construção moral do personagem:   

 

Sua evolução como enfermeiro um pouco gordinho, ingênuo, inquieto, com 

certa feminilidade adquirida pelo contínuo (e único contato com sua mãe), até 
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se converter no homem magro, barbudo, prisioneiro de uma tragédia que só 
Marco pode entender, separado da única coisa que o mantém vivo, a presença 

de Alicia. (ALMODÓVAR, 2011d, p. 278-279). 

 

A transformação do enfermeiro afeminado, delicado, ingênuo e prestativo do início do 

filme para o presidiário culpado pelo estupro de uma paciente atribui a Benigno a 

maturidade e o aspecto físico masculino (IMG. 20 e 21). Antes de conferir uma imagem 

negativa ao personagem, julgando-o como vilão ou criminoso, a alteração, ao que 

parece, consiste mais em uma reiteração de seu caráter dúbio. 

 

     Imagem 20: Benigno cuida de Alicia     Imagem 21: Benigno no presídio 

 
       Fonte: Extraída do filme pela autora.                                  Fonte: ALMODÓVAR (2011d). 

 

Em Mulheres à beira de um ataque de nervos, a vulnerabilidade masculina é 

colocada em contraponto à sedutora voz de Iván, que atrai e aprisiona as três mulheres 

apaixonadas por ele. O personagem é corporificado pela voz, onipresente na narrativa, 

acentuando a dependência afetiva e a solidão de Pepa, que personifica o amante na 

secretária eletrônica. O primeiro argumento do filme foi inspirado na peça A voz 

humana, de Jean Cocteau e, apesar das inúmeras alterações, conservou a relevância 

dramática da voz masculina, o que, na verdade, traduz uma imagem metonímica da 

presença dos homens na vida das mulheres: 

  

 O corpo de Iván é sua voz, e é tratada como tal, como algo físico. Tentei 

fotografá-la, não apenas ouvi-la, movendo-se pela sala de Pepa, como o 
cheiro de um ensopado transportado pela brisa, ou através das fitas que Iván 

gravou. A voz de Iván foge de outras vozes porque é frágil e incapaz de 

responder. Iván prefere falar para as máquinas porque nunca vão lhe 

contrariar e repetirão fielmente tudo que ele disser. Uma máquina não tem 

carne, nem ossos, não responde às mentiras, nem sofre por elas. 

(ALMODÓVAR, 2011l, p. 130). 
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Embora Almodóvar atribua a voz do personagem à sua fragilidade, o poder que ela 

emana ao se fazer presente na vida das mulheres e das espectadoras dos filmes que ele 

dubla – Pepa também é dubladora, mas não há a mesma ênfase em sua voz – afirma o 

domínio sobre elas. 

 A feminilidade de Pepa é construída, ao mesmo tempo, pela dependência afetiva 

de Iván, pelo desespero e histeria, mas também pela força, autonomia e capacidade de 

superação. Por esse motivo, Almodóvar comenta a eleição do figurino da personagem, 

que chama a atenção pela elegância e por referências que mais sugerem um culto à 

moda feminina e ao estilo consagrado pelas atrizes de Hollywood. A intenção do diretor 

de remeter à independência e à afirmação da personalidade alude, por outro lado, a um 

padrão de feminilidade que coloca em evidência a assimetria sexual:   

 

Pepa abusa do salto e da saia tubo. A verdade é que lhe favorecem, mas a 

obrigam a certos modos de andar que à Susan Sontag (conforme declarou à 

revista Elle depois de assistir ao filme), não lhe parecem próprios de uma 

mulher contemporânea e autônoma. Entendo e concordo com Sontag quando 

se opõe à polarização dos sexos, mas isso não ocorre com Pepa. [...] Para 

uma personagem como a de Pepa os saltos são a melhor forma de suportar 

sua angústia. Se Pepa descuida de sua aparência, seu ânimo, 

irremediavelmente, virá abaixo. O exercício da coqueteria pressupõe uma 

disciplina e representa sua principal força. Significa que os problemas ainda 

não a venceram. (ALMODÓVAR, 2011l, p. 130-133). 

  

As atrizes do star system de Hollywood são uma referência constante para Almodóvar 

na caracterização de suas personagens, o que gera uma glamorização das mulheres até 

então inédita na cinematografia espanhola. Em Volver, por exemplo, a personagem 

Raimunda, moradora de um bairro periférico de Madri, que enfrenta dificuldades 

financeiras e precisa improvisar exercendo várias funções para sobreviver, é retratada 

com uma beleza hollywoodiana, enquanto na tradição do cinema espanhol ela, 

provavelmente, seria apresentada como as mulheres de classe baixa típicas do neo-

realismo italiano, com menos glamour e mais sobriedade. Em um fotograma da película, 

a personagem, interpretada por Penélope Cruz, parece uma figura recortada na paisagem 

austera do subúrbio madrilenho, como se vê na imagem 22. Na mesma imagem, vê-se a 

reprodução de fotos de arquivo em que Almodóvar compara os olhos da atriz aos de 

Audrey Hepburn. (ALMODÓVAR, 2011a).  
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Imagem 22: Penélope Cruz em cenas de Volver 

 
Fonte: ALMODÓVAR (2011a). 

 

A preocupação de Almodóvar com a caracterização dos personagens se soma ao 

rigor da sua direção, ao controle minucioso dos movimentos, gestos, expressões e 

maneiras de falar dos atores e atrizes. Conhecido por ser um diretor autoral, Almodóvar 

costuma imprimir o máximo de suas ideias e pretensões nos personagens, de maneira 

que não haja muito espaço para improvisos e liberdade de criação dos artistas com quem 

trabalha. Em um making off de Abraços partidos é possível ver a sua intervenção no 

processo criativo da personagem Pina, interpretada por Penélope Cruz. 

(ALMODÓVAR..., 2014). 
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Imagem 23: Almodóvar dirigindo Penélope Cruz 

 
Fonte: Extraída do vídeo pela autora. 

 

No vídeo, Almodóvar ensaia com a atriz e interpreta suas falas, imprimindo 

nelas as entonações que deseja. Mergulha, ainda, na subjetividade da personagem, 

inventando improvisadamente os seus pensamentos para que Penélope Cruz os 

reproduza visualmente (IMG. 23). O processo é comentado por Gonzalo de Lucas 

(2014): 

 

É um efeito de projeção, um retrato transferido ou encarnado em outro corpo: 

as criaturas retratadas por Almodóvar não deixam de ser autorretratos. Mas, 

por outra parte, esse método de direção implica também em uma intervenção 

física no corpo da atriz, a quem modela por meio da voz. Almodóvar precisa 

se inserir no plano, embora não seja visto, se convertendo no modelo original 

– e também fora de campo – em que a atriz deve se espelhar ou imitar. Essa 

metodologia já sugere em que posicionamento se situa Almodóvar em 

relação ao cinema e mostra o que o cineasta injeta de ficção e artifício (de 

relatos) na realidade em bruto (o corpo da atriz). (p. 128). 

 

O corpo da atriz tomado como “material bruto” é a expressão máxima da autoridade do 

diretor sobre o processo criativo. Os atores, assim, corporificam à la lettre os discursos, 

as performances de gênero, a ambiguidade, as emoções e o desejo que compõem a 

poética do gênero elaborada por Almodóvar, como uma espécie de alterego do diretor:   

  

[...] Então eu entro, indico aos atores como devem se mover pelo cenário e 

por quê. Normalmente, grudo nos atores e me movimento junto com eles. 

Depois lemos o texto, lhes impregno de minhas intenções, que muitas vezes 

estão subentendidas, lhes sugiro o tom e eles seguem à risca minhas 

indicações. Cada chefe de equipe tem algum detalhe para corrigir no último 
momento. Volto a indicar aos atores a música de cada palavra, a longitude de 

cada pausa, a tessitura de cada frase. Os dirijo como se fossem cantores 

sonâmbulos de uma ópera cuja única música são suas palavras. 

(ALMODÓVAR, 2011a, p. 339). 
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Para Almodóvar, o filme é a expressão da voz do diretor, por isso ele controla cada 

parte da produção, projetando-a nas imagens e sendo personificada pelos atores (IMG. 

24).  

 

Imagem 24: Almodóvar dirigindo os atores 

 
Fonte: ALMODÓVAR (2011e, 2011k, 2011f, 2011d). 

 

A corporalidade é tão essencial como a linguagem visual utilizada para retratar 

os corpos (IMG. 25). A planificação em seus filmes é basicamente composta por planos 

mais aproximados, com preferência pelo primeiro plano e plano médio, enquanto os 

planos gerais quase não são empregados. O plano, que consiste na menor unidade 

fílmica, não é apenas o que ele expõe visualmente, mas resulta na tradução formal dos 

princípios que orientam o seu regime de visibilidade. Não se trata de um elemento 

neutro, pois, tomando o corpo humano como unidade de medida, ele dispõe e 

hierarquiza os componentes contidos na tela. (SIETY, 2004).  
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Imagem 25: Almodóvar dirige Antonia San Juan em Tudo sobre minha mãe 

 
Fonte: ALMODÓVAR (2011m). 

 

A corporalidade demarca também os posicionamentos da câmera e, portanto, os 

pontos de vista implícitos em cada enquadramento. A proximidade do corpo dos 

personagens almodovarianos dá ênfase às suas expressões e sentimentos, favorecendo a 

imersão na sua subjetividade: 

 

Não me perguntem por que, mas Volver é uma história que se conta através 
dos olhos dos atores. Desde o começo me senti obrigado a vê-los, e esse 

impulso, um pouco abstrato, mas muito poderoso, me obrigou a uma 

determinada planificação em que quase não se notam os posicionamentos, 

nem os movimentos da câmera. Me dei conta disso quando no sábado vi o 

material montado com meu músico, Alberto Iglesias. A proximidade dos 

atores te obriga a uma planificação, digamos, clássica [...]. (ALMODÓVAR, 

2011a, p. 342) 

 

Além da planificação, as cores e a iluminação também ajudam a produzir efeitos sobre 

os corpos, como ocorre com Alicia, em Fale com ela. A iluminação intensa do corpo da 

personagem lhe confere um vigor e uma sensualidade que, em alguns momentos, ela 

não parece ser uma paciente em coma. Para justificar o desejo de Benigno e fazer o 

espectador se identificar com ele, o corpo de Alicia é apresentado de forma atraente 

mesmo sem realizar qualquer movimento, expressando o “silêncio como eloqüência do 

corpo”, como descreve Almodóvar (2002, 2011d). Em A lei do desejo, o diretor afirma 

que a história é contada mais pelas cores, do que pelas palavras. As cores fortes e 

brilhantes nessa película definem os sentimentos e a atmosfera cênica, remetendo ao 

calor, ao suor e ao verão madrilenho. (MALDONADO, 1989). Mas também conformam 

os corpos dos personagens, erotizando-os e construindo-os como objeto de desejo:   
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A lei do desejo é um canto à beleza do corpo masculino, mas também à sua 
oculta feminilidade. Assim são os corpos que povoam as películas de 

Almodóvar: corpos feridos, masculinos e femininos ao mesmo tempo. 

Corpos que descobrem neles um sexo diferente, que é fonte de fascinação e 

de conflitos. Corpos que falam, que dizem coisas das quais não somos donos, 

que procuram alguém que lhes queira escutar. A obra de Pedro Almodóvar 

fala da essencial androginia do ser humano. Homens e mulheres, nos diz, 

guardam em seu interior um corpo aprisionado, um corpo com um sexo 

diferente do seu, que sofre porque não lhe deixam aparecer. As mulheres 

lembram aqueles garotos que não podem deixar de ser em seus sonhos; os 

homens, aquelas mulheres que, ao chegar a noite, começam a gemer ou a 

cantar em seu leito. (GARZO, 2004, p. 91). 

 

 

 A exaltação do corpo masculino em Volver é concomitante à sua sexualização, à 

imagem do homem como potência sexual, mas também como atraente e desejável. 

Santiago Hernández (2013) afirma que a masculinidade na filmografia de Almodóvar é 

marcadamente associada aos atributos físicos, às atitudes exibicionistas de corpos 

“hipermasculinos”, como o cliente da prostituta Cristal, em Que fiz eu para merecer 

isso?, cujo prazer consiste em ser visto em suas performances sexuais; ou o ator pornô 

Paul Bazzo que, antes de violar a protagonista Kika, exalta os músculos tonificados e o 

corpo másculo diante da câmera e da vítima adormecida; ou, ainda, Juan/ Ángel fazendo 

flexões na sala de casa, expondo as pernas e o peitoral desnudo, provocando o desejo de 

Sr. Berenguer, em Má educação. A expressão máxima da celebração da masculinidade 

e do desejo masculino talvez seja a cena do concurso “Ereções gerais”, de Pepi, Luci, 

Bom e outras garotas de montão. Nas imagens, vários homens participam de uma 

competição que avalia o tamanho do pênis, recompensando o dono do maior órgão com 

o direito a escolher alguém da platéia para realizar qualquer desejo. O vencedor escolhe 

a personagem Bom para lhe fazer sexo oral diante do público.  

A classificação dos órgãos do corpo humano segundo o gênero é discutida por 

Beatriz Preciado (2011) como uma divisão de trabalho da carne, em que se estabelecem 

funções específicas, uma territorialização da boca, da vagina e do ânus que assegura a 

estrutura heterossexual. Logo, a glorificação do pênis como metonímia da superioridade 

masculina é vista por Hernández (2013) como referência simbólica da ambição e do 

triunfo, representados pela ereção vinculada à ascensão e edificação do poder do 

homem. Em Má educação, a cena da atividade física dos alunos no colégio franciscano 

é emblemática do processo de subjetivação masculina relacionado à disciplina, ao 

controle minucioso das operações do corpo, correspondente à docilização de que fala 
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Michel Foucault (2007), método de produção da masculinidade típico de instituições 

como as forças armadas, os colégios e internatos, os quartéis, os presídios e as fábricas.  

A ambivalência do gênero, por outro lado, é citada pelo crítico Gustavo Garzo 

no fragmento acima como elemento intrínseco aos personagens, corpos que expressam a 

identidade correspondente ao seu sexo, mas que carregam o gênero referente ao sexo 

oposto dentro de si, nem sempre podendo manifestá-lo em função das convenções 

sociais. Em Carne trêmula (Carne trémula, 1997), essa ambiguidade é expressa 

simbolicamente pela disposição dos corpos de Vítor e Elena na cama, sugerindo não 

apenas a condensação dos gêneros, como também a complementaridade dos sexos: 

 

É como se, de tanto se beijarem e se acariciarem, se transformassem em dois 

gêmeos, e não houvesse como saber quem é o homem e quem é a mulher. 

Então, em um fotograma inesquecível, os dois ventres se juntam até formar 

um corpo único que lembra o daquelas criaturas de que fala Platão em O 

banquete. Essas criaturas poderosas, redondas e velozes como balões, que 

tinham os dois sexos e cujo poder era tal que os deuses ciumentos decidiram 
dividi-las. Dessa divisão surgiram os sexos, também o desejo, inscrito em 

cada um deles, de voltar a se reunir, de encontrar no sexo contrário a metade 

que lhe complementa. (GARZO, 2014, p. 94). 

 

 

Imagem 26: A junção dos corpos em Carne trêmula 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

A junção dos dois sexos, nesse caso, é simbolizada pela união dos corpos dos 

amantes (IMG. 26), mas a ideia do indivíduo que reúne dentro de si um gênero diferente 

do seu é bastante recorrente. Gael García Bernal foi escolhido para interpretar o 
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protagonista de Má educação, segundo Almodóvar, porque “dava muito bem como 

garoto e como garota. E isso era essencial para entender a relação de seu personagem 

com o resto, a intensidade com que todos se obcecavam por ele.” (ALMODÓVAR, 

2011h, p. 314). 

A construção de Zahara, a travesti que Juan/Ángel interpreta no filme roteirizado 

por Ignacio, é uma metalinguagem, já que o processo de aprendizado do personagem é 

semelhante ao que Gael García Bernal vivenciou para compor um homem que se fazia 

passar por uma mulher. No filme, Juan/Ángel, ansioso por conseguir o papel de 

protagonista em “A visita”, inicia por conta própria uma preparação para o personagem. 

A intenção era convencer o diretor, Enrique Goded, de que ele estava apto para o papel. 

Ele procura, então, a já citada travesti Sandra, conhecida como a melhor imitadora de 

Sara Montiel, e começa a ter aulas de “pluma” com ela, aprendendo gestos, jeito de 

caminhar, tom de voz, maneiras de falar, olhares e expressões. A preparação envolve, 

ainda, a modelagem do corpo, ele perde peso e o físico atlético dá lugar a um aspecto 

mais delgado. O estudo meticuloso que Juan/Ángel faz dos gestos da travesti Sandra, 

imitando os movimentos das mãos e os olhares, e tomando notas em um caderno, 

remete à ideia do gênero como algo que não se tem, mas se aprende, uma representação 

que se materializa na produção do corpo e na reiteração constante das ações. Na cena 

em que Zahara entra na sacristia para conversar com o padre, o modo com que ela 

caminha e movimenta os quadris o revela como um gesto cuidadosamente ensaiado. 

 Como Juan/Ángel, o ator Gael García Bernal precisou construir Zahara de 

acordo com as intenções de Almodóvar. O figurino da apresentação em que ela dubla 

Quizás, quizás, quizás, na voz de Sara Montiel, foi desenhado por Jean-Paul Gaultier 

(IMG. 28 e 29) que, a pedido de Almodóvar, elaborou um traje kitsch para representá-la 

como uma “falsa mulher”: 

 

Veste um vestido que modela o corpo como uma segunda pele (isso é o que 

se pretende). Sobre um tecido elástico cor de carne se sugerem todos os 

contornos femininos, o volume dos glúteos e os peitos à base de lantejoulas, 

em diferentes tons cor de carne. O púbis e as tetas estão bordados 
artesanalmente com uma infinidade de lantejoulas. O vestido é um prodígio 

de arte, e a concepção imita a pele de uma mulher nua que veste uma mulher 

falsa. Sobre os ombros, um xale de seda transparente, muito no estilo Sara. 

Peruca loira escovada, em forma de coque italiano um pouco desordenado. 

(ALMODÓVAR, 2004, p. 33-34). 
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Imagem 27: Gael García Bernal como Zahara 

 

Fonte: ALMODÓVAR (2004, 2011h). 

 

Como se vê nas IMG. 28 e 29, o figurino foi planejado para expor o artifício da 

performance. A roupa de Zahara oculta o “real” em detrimento do artificial, os órgãos 

femininos são construídos na própria roupa, como uma segunda pele: púbis, seios, 

unhas pintadas. Almodóvar afirma que a intenção era ocultar a identidade masculina de 

Zahara e representar a sua feminilidade falsa e nua (IMG. 27). (ALMODÓVAR, 

2011h). A opção de retratar Zahara pela artificialidade denuncia o caráter constitutivo 

do corpo e do gênero. É a representação da representação, uma vez que se trata de um 

homem interpretando uma travesti que imita uma mulher (IMG. 30). 
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Imagem 28: Esboço do figurino criado para Zahara 

 
Fonte: ALMODÓVAR (2011h, 2004). 

 

Imagem 29: Gael García Bernal em ensaio e prova de figurino de Zahara 

 

Fonte: ALMODÓVAR (2011h). 
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Imagem 30: Gael García Bernal ensaia performance de Zahara 

 

Fonte: ALMODÓVAR (2011h). 

 

Esse jogo performático que Almodóvar elabora gera um deslocamento das 

fronteiras do feminino e do masculino, mas também da noção de um gênero e de um 

corpo “original” e “natural”. Na cena da relação sexual entre Zahara e Enrique ela, 

sobre o rapaz, desamarra o roupão e o seu peito “masculino” contrasta com a aparência 

“feminina”: peruca loira, unhas grandes e pintadas, feições delicadas. Logo depois, o 

roupão cai inteiramente e, em plano médio, vê-se Zahara sobre o corpo de Enrique, o 

peitoral com contornos musculosos, realçados pelos movimentos. Apesar da peruca, 

Zahara, já descaracterizada, perde a feminilidade e expõe a ambiguidade daquele corpo 

(IMG. 31). No roteiro, Almodóvar afirma que, nesse momento, o peito nu de Zahara 

revela a sua “verdadeira natureza”. (ALMODÓVAR, 2004).  
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Imagem 31: Cenas de Zahara 

 
Fonte: ALMODÓVAR (2011h). 

 

 A revelação do processo construtivo desses corpos e das identidades de gênero 

gera a opacidade discutida anteriormente, pois desnuda a ficção dos princípios 

reguladores do gênero, desmentindo a sua aparente naturalidade. O gênero nos filmes de 

Almodóvar não é um discurso tentando se ocultar, mas uma fantasia que desvela seus 

próprios artifícios. A corporalidade, assim, assume o protagonismo na conformação das 

identidades de gênero. A imagem 32 demonstra a produção desses discursos nos corpos 

dos atores: 
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Imagem 32: Francisco Boira com peitos criados por efeitos especiais 

 
            Fonte: ALMODÓVAR (2004). 

 

Essas imagens, que se referem ao processo de criação dos personagens, 

condizem também com a produção técnica dos corpos e do gênero, uma tecnologia que 

produz e, ao mesmo tempo, é efeito de seus discursos. Sugerem que a constituição dos 

sujeitos e de sua identidade de gênero é atravessada por contínuos e expressivos 

investimentos nos corpos, de modo que os indivíduos possam intervir em sua 

conformação “natural” a fim de se transformar no que desejam. Outros personagens 

servem para problematizar o corpo como um processo inacabado e em constante 

possibilidade de mudança e ressignificação, como Agrado e Lola, em Tudo sobre minha 

mãe. Agrado descreve detalhadamente o processo de construção de seu corpo em um 

monólogo no teatro para o público de Um trem chamado desejo: 

 

Me chamam de Agrado porque durante toda a minha vida sempre quis tornar 
agradável a vida das pessoas. Além de agradável, sou muito autêntica. Vejam 

que corpo! Feito sob medida. Traçado dos olhos, 80 mil pesetas; nariz: 200 

mil jogadas na lixeira porque um ano depois me deixaram assim em uma 

surra. Sei que me dá personalidade, mas, se soubesse, nem teria mexido. 

Tetas, duas, porque não sou um monstro, 70 mil pesetas cada, mas já estão 

amortizadas. Silicone nos lábios, tetas, maçãs do rosto, quadris e bunda. O 

litro custa umas 100 mil pesetas, façam vocês os cálculos, pois eu já perdi a 

conta. Redução de mandíbula, 75 mil pesetas. Depilação definitiva a laser 

porque a mulher também vem do macaco, bem, tanto ou mais do que o 
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homem, 60 mil por sessão. Depende de quão barbuda é a mulher, o normal é 
de 2 a 4 sessões, mas se for uma folclórica, precisa de mais, é claro. Bem, o 

que eu estava dizendo é que custa muito ser autêntica, senhora, e nessas 

coisas não se pode ser mesquinha porque se é mais autêntica, quanto mais se 

parece com o que sonhou para si mesma. (ALMODÓVAR, 1999, p. 104). 

 

No discurso de Agrado o caráter construtivo dos indivíduos é acentuado pela ideia do 

corpo como um elemento processual que se define pela reinscrição de seus textos em 

uma busca constante da imagem idealizada para si mesmo. 

Em A pele que habito, a mudança de sexo forçada de Vicente e sua 

transformação em Vera desvela o processo de constituição de seu novo corpo, assim 

como de sua nova identidade de gênero, que ela assume para conseguir sobreviver. O 

filme interroga o olhar dogmático sobre a constituição dos corpos, gêneros e 

identidades, apresentados como instáveis, fluidos, plásticos, moldáveis, e não um feito 

definitivo e imutável da natureza. Procedimentos que, cada vez mais, deslocam os 

limites entre o orgânico e o tecnológico, e tornam fluidas as rígidas demarcações da 

natureza. O diálogo abaixo entre Robert e Vera evoca o caráter construtivo dos corpos: 

 

Vera: − Gosta do que vê? 

Robert: − O que quer dizer? 

Vera: − Há algo que queira melhorar? 

Robert: − Não. Não quero melhorar nada. 

Vera: − Então posso me considerar terminada?  
 

A palavra “terminada” utilizada por Vera evidencia a intervenção da cultura na natureza. 

O corpo não é definitivo, fixo, mas moldado como parte da construção identitária dos 

sujeitos, não de maneira passiva, na medida em que também se constitui em um sujeito 

da cultura, como o compreende Csordas. (COELHO; JAYME, 2013a).  

Mas, enquanto o corpo de Vera é produzido na mesa de cirurgia, nem sempre são 

necessárias interferências anátomo-químico-estruturais para a constituição dos 

indivíduos. Qualquer ser social é permeado por constantes investimentos discursivos em 

seus corpos ao longo da vida, uma série de mecanismos que os situam e definem a sua 

experiência a partir de tecnologias também muito precisas, mas que, ao contrário dos 

procedimentos biotecnológicos, operam mediante esforços para ocultar-se como um 

artefato. De modo que se torna complexo delimitar o que é essencialmente natural nos 

indivíduos, considerando que não há experiência anterior aos discursos e práticas sociais 

por meio dos quais esses corpos se constituem. De acordo com Butler (2002), o 
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anatômico só se apresenta como um “dado” quando atrelado a sua significação, uma 

cadeia na qual se negocia a diferença sexual, o que faz com que o corpo não possa ser 

concebido fora de seus termos. O corpo, como um campo inesgotável, só supera essa 

condição fixa e predeterminada a partir do momento em que transcende essa 

significação. A materialidade, portanto, só adquire sentido quando investida de códigos 

culturais e formulações discursivas. É por meio dos textos corporais que a identidade e 

o gênero dos indivíduos são construídos, definidos e informados. (BUTLER, 2003).  

Uma cena do filme De salto alto deixa explícita a ruptura com a fixidez do corpo 

e do gênero. Femme Letal, uma transformista que imita a cantora Becky del Páramo se 

apresenta em uma noite em que a verdadeira Becky aparece com sua filha Rebeca. 

Rebeca é amiga de Femme Letal e, depois do show, lhe acompanha ao camarim para lhe 

ajudar a se “desmontar”. Vestida como Becky del Páramo, com uma aparência feminina, 

gestos delicados, voz suave, gradativamente vai alterando o seu aspecto, deixando à 

vista seu corpo másculo. Enquanto Rebeca lhe ajuda a tirar a roupa, Letal lhe pendura 

em uma barra e a incita ao ato sexual. A imagem de Letal ainda com parte da vestimenta 

de Becky del Páramo gera ambiguidade pela mescla de homem e mulher que se 

apresenta diante da tela; se no momento anterior o espectador se deparava com uma 

figura feminina, agora sua aparência – e seu corpo – em processo de mutação, revela um 

físico masculino em uma relação heterossexual. Mais adiante, o filme revela que Letal 

é, na verdade, um detetive da polícia que se disfarça para investigar um crime. A cena, 

entretanto, não deixa de ser provocativa e propícia para a reflexão sobre a 

performatividade de gênero. Aqui o corpo assume uma flexibilidade que permite 

incorporar diversas identidades, abandonando qualquer tipo de classificação rígida e 

fixa. 

Os personagens citados são como os cyborgs discutidos por Donna Haraway 

(1995), pensados a partir de uma noção aberta do corpo, da diferença sexual e do desejo. 

Ao se apresentarem como corpos flexíveis e capazes de múltiplas ações performativas, 

esses personagens resultam do deslocamento dos limites entre natureza e cultura, 

biologia e tecnologia. Sujeitos que, como homens-máquinas, podem ser reconfigurados 

e estão em constante redefinição de sua constituição corporal, sexual e de gênero. Esses 

corpos híbridos, cuja ambiguidade desafia a delimitação do “natural” e do “artificial”, 

correspondem a uma linguagem política, um território de resistência e de subversão, em 

constante movimento. 
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O Manifesto cyborg elaborado por Haraway parte de uma analítica da pós-

modernidade em que se propõe a revisão conceitual do racionalismo centrado no sujeito 

universal, da recusa a uma noção essencialista que considera “O Homem” como sujeito 

abstrato e neutro. A proclamação da “morte do homem” e a defesa do “conhecimento 

situado” levam à contestação da busca por uma verdade científica, de modo que a 

consciência da parcialidade do saber é vista como a possibilidade de localizar nesses 

discursos as estratégias de reapropriação e redefinição dos espaços de construção de 

sentido e disputas de poder. Essa discussão advinda das teorias de Michael Foucault 

passa por uma reformulação crítica com o intuito de superar o conceito de poder 

foucaultiano, uma vez que sua análise não inclui um agente. A defesa de um poder 

localizado implica, como sustenta Haraway, em considerar que o poder constitui as 

pessoas de maneira distinta conforme as suas especificidades de gênero, raça, classe, 

entre outras. A interiorização da diferença seria a saída apontada para a reelaboração 

discursiva, política e prática da ciência, em outras palavras, a reapropriação feminista e 

radical do discurso técnico e científico. 

Trata-se de reestabelecer as políticas de gênero questionando os conceitos 

binários que regem o pensamento e a organização do mundo para abrir as noções de 

diferença sexual, corpo e identidade. Uma “reinvenção da natureza” que desafie e 

desloque os limites entre homem/mulher, organismo/máquina, mente/corpo, tomando 

como referência as histórias de ficção científica para pensar o feminismo pela lógica da 

tecnociência aplicada aos corpos, ao desejo e ao prazer. Tais como as criaturas híbridas 

do cinema e da literatura, a estratégia consiste na recodificação dos discursos – 

passando pelas linguagens, mitos e tudo o que envolve a produção fictícia da realidade – 

para abrir espaço para a ambivalência, em uma junção entre o orgânico e o tecnológico 

na reconfiguração de sujeitos mutantes e das políticas do desejo.  

Ao invés de se sujeitar à biopolítica de que fala Foucault, o cyborg seria o 

simulador das políticas pela capacidade de reiventar o campo da linguagem, da 

representação e do poder, engendrando novas configurações eróticas do desejo. Esses 

seres fronteiriços desconstroem a sacralidade dos corpos ao fazerem uso das 

biotecnologias como ferramentas de reprogramação de sua estrutura orgânica, como 

máquinas passíveis de ser remontadas. Segundo Beatriz Preciado (2009), as 

“tecnologias do eu” discutidas por Foucault, que seriam marcadas pela passagem de 

uma sociedade soberana a uma sociedade disciplinar, ganham, com o surgimento da 
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categoria gênero, uma terceira dimensão do regime da sexualidade, a das tecnologias do 

corpo – as biotecnologias, como as intervenções cirúrgicas e o uso dos hormônios – e da 

representação – conformada pelas produções culturais, como a fotografia, o cinema, a 

televisão e a cibernética.  

O corpo, nesse sentido, é uma interface tecno-orgânica, resultado do 

entrecruzamento de mecanismos textuais, informáticos e bioquímicos, utilizado como 

zona de transcodificação das técnicas e saberes do sexo. Com os avanços das 

tecnologias e o aumento das intervenções científicas nos corpos, alterando o seu curso 

vital e biológico, a produção dos gêneros, de um modo geral, já é um processo 

somático, se consideradas as técnicas sintéticas da aplicação de silicone, ingestão de 

hormônios, contraceptivos, implantes, entre outras. Tal como a produção material no 

cinema, a corporeidade é fruto de uma engenharia dos tecidos e dos procedimentos 

protéticos, deslocando as funções “originais” da estrutura orgânica. 

Os personagens de Almodóvar, nesse sentido, assumem a identidade cyborg na 

medida em que a transgressão de seus corpos revela outras subjetividades, 

desestabilizando a noção fixa, simplificada e limitada para dar espaço à dúvida e à 

complexidade. Por fugirem da zona de inteligibilidade da matriz heteronormativa, a 

impossibilidade de categorização os transforma em sujeitos estranhos, não-humanos, 

um “devenir monstro”, nos termos de Haraway, que não permite classificação porque é 

um ser mutante, constitui em si mesmo o deslocamento: 

 

Quase todos os filmes de Almodóvar estão povoados de seres que receberam 

o misterioso dom de transformar a vida. Suas travestis o buscam sem 

descanso, pois querem integrar em uma só pessoa os dois corpos, os dois 

sexos. São frágeis e vulneráveis, mas, como o antigo andrógino, simbolizam 

a luz de que emana a vida. Essa luz está na raiz da arte, que aspira 

transformar em coisas eternas as miseráveis circunstâncias de nossa 

existência. Por isso Agrado, depois de confessar em público as operações a 

que se submeteu, pode dizer sem rubor: Se é mais autêntica quanto mais se 

parece ao que se sonhou para si mesma. (GARZO, 2011a, p. 250).  

 

 A ambiguidade dos corpos no cinema de Almodóvar elabora uma espécie de 

mito irônico da criação, pois dá aos personagens a possibilidade de modelar sua 

identidade e sua conformação física, desestabilizando a divisão metafísica entre 

natureza e técnica, corpo e cultura, masculino e feminino. Tornam-se, assim, seres em 

permanente fuga, que “se resistem a ser” e, por isso, tensionam o campo social das 
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normas de gênero.  (SÁNCHEZ-MESA, 2014). A sequência 131 do roteiro de A pele 

que habito, em que Almodóvar descreve a composição da personagem Vera após a 

intervenção cirúrgica, é reveladora de sua condição protética: 

   

O doutor Ledgard lhe toca os ombros como quem toca um tecido têxtil. No 

corpo desnudo ainda se percebem as linhas dos diversos retalhos da mesma 

pele, como remendos de um patchwork epitelial. São sinais visíveis, 

cicatrizes ainda de cor rosada, que convertem o corpo de Vera (sob o qual 

palpita Vicente) em um mapa dividido em estados. Os seios têm uma caída 

perfeita, não parecem alterados pela cirurgia. O doutor Ledgard suspende 

ambos os seios com as mãos. „Já não parecem de borracha, não é mesmo? 

[...] As marcas da pele desapareceram. Mas ainda falta trabalho, hein? [...] Te 
trouxe um body para proteger o seu corpo. Te protegerá, te dará firmeza e te 

moldará. Acostume-se a usá-lo sempre, como uma segunda pele‟. [...] 

Vicente termina de vestir o body, ainda parece desnudo, mas é uma nudez 

escultórica, assexuada e robótica (mistura de Diabolik com Fantomas). 

(ALMODÓVAR, 2012, p. 114-115). 

 

A aparência robótica que Almodóvar pretende conferir à personagem remete à figura do 

cyborg: a referência aos “retalhos” revela, na construção imagética, o caráter maleável 

da estrutura corporal, sujeita a mutações. Ironicamente, Almodóvar comenta que Robert 

dá o nome de Vera à sua criação, “um nome que significa verdadeira para um rosto que 

é o oposto.” (ALMODÓVAR, 2011i, p. 385). 

 A monstruosidade física recorrente nos personagens de Almodóvar reporta a sua 

capacidade de reescrever os textos corporais, sendo que o deslocamento desses sujeitos 

para o centro da narrativa atribui novos sentidos à construção imagética dos corpos. 

Andrea Caracortada, de Kika (1993), também é uma personagem emblemática da ideia 

do cyborg. Apresentadora de um reality show sensacionalista e capaz de tudo por uma 

reportagem, Andrea é uma mescla de ser humano e máquina, leva acoplado em seu 

corpo um aparato tecnológico que ela utiliza para gravar as imagens de seu programa. 

Obcecada por tragédias, toda a composição da personagem aporta características 

grotescas e quase desumanas, como o traje com elementos do trash e do pós-punk. Sua 

caracterização é assim definida por Almodóvar:   

  

Quando Andrea trabalha como repórter eu queria que parecesse uma espécie 

de robô, uma mulher-câmera sempre preparada para gravar. Precisava de um 

traje multiuso que integrasse todos os elementos de um equipamento de 

câmera e que lhe permitisse movimentar com agilidade. O resultado é uma 
verdadeira obra mestra. Gaultier converte Andrea em uma autêntica caixa de 

ferramentas ambulante com ressonâncias militares: um soldado da 

informação. O capacete que coroa sua cabeça é uma mescla de mulher-gato, 
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motorista e mineiro, com a câmera instalada em cima com uma crista que 
lembra a dos soldados romanos. (ALMODÓVAR, 2011e, p. 186). 

 

A descrição do diretor informa a gênese do personagem: Andrea é uma mulher-

máquina, a câmera, e todo o aparato tecnológico que ela carrega, é uma extensão de seu 

corpo, um símbolo da indistinção entre o pessoal e o profissional, já que ela parece 

viver em função da busca pelo espetáculo, pelo trágico. Ainda que a intenção principal 

de Almodóvar seja fazer uma crítica aos meios de comunicação, ao sensacionalismo, à 

espetacularização da realidade, pode-se analisar o personagem também a partir da 

corporalidade. Andrea Caracortada certamente poderia ser vista como um cyborg. 

 Ela é a expressão do organismo híbrido, da produção tecnológica dos corpos (um 

semi-robô ou uma semi-mulher?). Andrea possui a aparência de um robô, mas seu corpo 

é orgânico (IMG. 33). Em contrapartida, é desumana, impessoal, é a figura do trágico, 

do grotesco, e sua performance reafirma essas características: a voz grave, o olhar frio, a 

violência e a imoralidade de suas condutas a situam no limite do humano.  

 

Imagem 33: Andrea Caracortada  

 
Fonte: ALMODÓVAR (2011e). 

 

A construção visual de Andrea Caracortada evoca a figura do andrógino, mas, ao 

contrário do que se costuma associar, a androginia, nesse caso, não condiz com a 
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anulação do gênero ou a expressão de um gênero neutro, nem mesmo a simultaneidade 

do feminino e masculino. Segundo Elisabeth Badinter (1993), o andrógino moderno é 

aquele que alterna a performance conforme as exigências do momento, podendo 

expressar comportamentos que traduzem feminilidades ou masculinidades, cuja 

intensidade é variável e própria de cada identidade sexual.  

Em Tudo sobre minha mãe, a sequência que apresenta a zona de prostituição em 

Barcelona e o mundo das travestis que integrarão a história, Lola e Agrado, é 

acompanhada da música Tajabone
18

, nome de uma festa tradicional senegalesa em que, 

após um período de jejum, chamado de Ramadán, as crianças saem pelas ruas vestidas 

do sexo contrário. (TAJABONE..., 2010). A trilha utilizada expressa a condensação dos 

dois sexos, assim como a alternância de comportamentos femininos e masculinos, 

representada pela personagem Lola, como discutido anteriormente.  

Essa maneira com que Almodóvar aborda os gêneros em seus filmes é uma 

particularidade dentro da cinematografia espanhola e representa uma mudança cultural 

importante para o país após a abertura democrática. O diretor é responsável pela 

ressignificação da sexualidade no cinema espanhol, especialmente no que diz respeito à 

construção fílmica da homossexualidade. Antes de Almodóvar, a abordagem do tema na 

produção do país seguia a linha da indústria hollywoodiana, em que a 

homossexualidade era basicamente retratada a partir de três esquemas visuais: poderia 

ser ignorada, pela invisibilidade dos personagens homossexuais, ou sugerida 

implicitamente; por uma abordagem cômica, lançando mão dos estereótipos e do 

exagero de “plumas” ou da “afetação” para provocar o riso do espectador; ou, ainda, 

pela dramatização, em que a homossexualidade é tratada como um problema, sendo, na 

maioria das vezes, o principal dilema do personagem. Un hombre llamado flor de Otoño 

(Pedro Olea, 1978), e El diputado (Eloy de La Iglesia, 1979) são dois filmes 

emblemáticos dessa abordagem, ressaltando que foram lançados já no período da 

transição democrática, após a morte de Franco. Durante a ditadura, produções como 

essas, em que o tema da homossexualidade era tratado com maior ênfase, ainda que 

colocadas como elemento de conflito, não eram realizadas. 

O cinema de Almodóvar surge nos anos 1980 reelaborando a construção fílmica 

da sexualidade e, tanto as práticas e as orientações sexuais, como as identidades de 

gênero, não são tratadas como um problema a ser resolvido, mas sim com naturalidade. 

                                                             
18 Música de Ismaël Lô. 
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Nesse aspecto, a abordagem da sexualidade em Almodóvar possui traços do estilo 

ultrajante da comédia negra de John Waters, Pink flamingos (EUA, 1972). Esse filme, 

que popularizou a personagem principal, a drag queen Divine, exibe situações 

polêmicas, como estupros, orgias, comércio de bebês, cropofagia, incesto, entre outras, 

retratadas com uma linguagem crua, grotesca e explícita. Os filmes de Almodóvar, na 

medida em que ganham projeção internacional, vão “suavizando” essas temáticas e 

passam por uma estilização, que inclui um tratamento estético aprimorado e uma 

ornamentação mais dramática pela inclusão de elementos do melodrama. Em outras 

palavras, a repaginação de seu cinema lhe atribui um caráter mais comercial, o que 

talvez não ocorresse se o diretor mantivesse o estilo underground da primeira fase.        

 Mesmo assim o tema da sexualidade e do gênero continua sendo retratado com 

maior liberdade em relação ao cinema em geral. Nas produções hollywoodianas, por 

exemplo, a travestilidade é marcada pela tentativa dos personagens de ocultar sua 

identidade sexual, cuja revelação tende a ser construída em situações cômicas para 

provocar o riso do espectador ou por uma abordagem mais conflituosa que irá 

desencadear a tensão da trama. (MARINO, 1997). Sônia Maluf (2002) ressalta como, 

diferentemente desse padrão, no cinema de Almodóvar as travestis não se preocupam 

em ocultar sua identidade, e podem, ao contrário, revelar publicamente o processo de 

construção de seu corpo, como ocorre com Agrado. Esses personagens são retirados de 

sua posição marginal ou periférica e posicionados no centro da trama, sem o julgamento 

moral, ou livre das classificações de normalidade e de anormalidade. (MALUF, 2002; 

PASSAMANI, 2010).  

Esses personagens de Almodóvar comportam os sujeitos excêntricos de que fala 

Teresa de Lauretis (1993b) que, assim como os cyborgs, constituem o excesso do gênero 

por escaparem às normas, resistem à identificação e produzem uma nova subjetividade 

que supera a definição heteronormativa. A excentricidade seria uma desidentificação, 

uma recusa a se reconhecer em um sistema de categorizações que é próprio de uma 

estrutura social regida por mecanismos de domínio masculino. Tal perspectiva advém da 

política das identidades empreendida no campo do gênero nos anos 1980, em meio às 

reivindicações de grupos não representados pelas teorias feministas. Trata-se de uma 

tomada de consciência para se pensar o gênero a partir da noção de interseccionalidade, 

considerando as especificidades sociais que abarcam as categorias, as diferenças de 

classe, raça, etnia, orientação sexual, entre outras, variantes locais, ou “eixos paralelos 
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de diferença”, nos termos de Lauretis, que constituem capas de opressão em que os 

indivíduos vivenciam e são afetados distintamente pelas normas.  

Nessa lógica, emergem nas pautas das lutas feministas diferentes demandas e 

pontos de vista, de maneira que a política da sexualidade dos anos 1970 é deslocada 

para a discussão da identidade, para a concepção do gênero como um aspecto 

identitário. O termo queer, até então dotado de uma conotação negativa para definir o 

estranho, raro, excêntrico, associado, primeiramente, aos gays e lésbicas, é reapropriado 

e se transforma em um conceito político, um protesto social, simbolizando a resistência 

e a defesa da identidade pessoal. As Teorias Queer, assim, têm a emancipação como um 

dos preceitos centrais, com o intuito de dar maior protagonismo ao indivíduo e 

promover a diversidade, subvertendo as normas hegemônicas da sexualidade, tomando 

o prazer sexual como um instrumento político. Deslocar as práticas sexuais do domínio 

privado para o espaço público, seguindo a máxima do “pessoal é político” é uma das 

estratégias para a transformação dos discursos que produzem a sexualidade. 

(LAURETIS, 1993b, PENEDO, 2008). 

Tomando os direitos individuais como base reivindicativa, a crítica ao 

movimento queer se deve ao isolamento individual e à fragmentação no âmbito da 

resistência e das demandas políticas, uma vez que a organização coletiva é o eixo 

articulador das transformações sociais. A falta e a recusa de um sujeito coletivo que 

represente as demandas desses sujeitos no espaço público é uma das discussões 

suscitadas pela emergência do queer. (PENEDO, 2008). Beatriz Preciado (2011b), em 

contrapartida, propõe a desontologização das políticas de identidades a partir da 

premissa de que não existe uma base natural para legitimar a ação política. Partindo da 

perspectiva de Monique Wittig, Preciado afirma que os conceitos de “homem”, 

“mulher”, “gay”, “lésbica”, por exemplo, são partes constitutivas do regime da 

heterossexualidade, que nada mais é do que uma tecnologia biopolítica de produção de 

corpos straight, ou de sujeitos e práticas em consonância com as normas. Logo, 

renunciar a essas categorias identitárias, seria uma estratégia de resistência política. A 

autora fala, assim, de multidões queer, um conjunto de corpos capaz de reunir as 

minorias sexuais em um espaço de criação e justaposição de infinitas possibilidades de 

produção biotecnológica: corpos transgêneros, homens sem pênis, cyborgs, mulheres-

trans lésbicas, entre outras configurações tecnorgânicas que, se opondo à guetização, 

seriam estratégias hiperidentitárias e pós-identitárias. 
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Todos esses corpos conformariam o “monstro sexual queer”, a junção dos 

anormais que a tecnologia straight insiste em classificar, tornando-se ferramenta política 

de resistência ao discurso universal, branco, colonial e heterocentrado da “história 

humana”. Se, para Preciado, o gênero é produto dos dispositivos sexopolíticos – como a 

medicina e a pornografia, que contribuem para a criação de corpos e práticas straight –, 

as multidões queer corresponderiam ao desvio e à reapropriação desses discursos de 

saber/poder sobre o sexo, resultando em uma reviravolta epistemológica.    

O movimento queer está muito associado à subcultura punk, difundida por 

escritores de fanzines, cineastas e outras produções culturais que criam novas 

referências para o desejo e o erotismo. Partindo da premissa de que a naturalização dos 

espaços como heterossexuais depende da invisibilidade dos sujeitos que escapam a 

essas normas, as produções culturais que se apropriam dos discursos queer, começam a 

utilizar a linguagem como instrumento de ressignificação de seus textos e imagens em 

função da desnaturalização dos corpos e das práticas sexuais. (CÓRDOBA; SÁEZ; 

VIDARTE, 2005; PENEDO, 2008). 

 A ambivalência dos significados textuais é inerente a essas produções, somada à 

valorização da subjetividade do leitor/espectador, que também é visto como um 

construtor de sentidos e significações orientados por seus desejos e fantasias; as 

produções culturais, nessa lógica, precisam dar espaço para a ambiguidade, respeitando 

os interesses específicos dos grupos minoritários. A produção cultural queer se centra, 

assim, na desvinculação entre sexo, gênero e desejo. Essa tendência artística parte das 

considerações de Donna Haraway de que os meios de comunicação são tecnologias 

cruciais para a recodificação dos corpos. A noção de ciberespaço compreende uma 

reconfiguração discursiva, cujo intuito é implodir as categorizações e conceber o corpo 

como um espaço portátil que fuja da sua estrutura formal, corpos fragmentados 

produzidos por uma linguagem que canalize a satisfação de todo o desejo humano. 

(PENEDO, 2008). 

Além da ambivalência e da promoção da visibilidade dos sujeitos queer, a 

utilização do humor surrealista para retratar as experiências também é marcante, 

abordando a sexualidade por um viés naturalista e livre de convenções sociais, 

desassociando a homossexualidade dos padrões visuais anteriormente citados. Ao passo 

que o estilo confessional ganha força como recurso narrativo, por meio do qual as 

experiências consideradas marginais, como a bissexualidade, o sadomasoquismo, o 
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incesto e a própria homossexualidade, são descritas por relatos em primeira pessoa, 

desafiando os limites do socialmente aceitável e do politicamente correto.  (PENEDO, 

2008). 

As produções culturais queer transformam a “gestão do silêncio” imposta sobre 

os sujeitos da margem, rompendo com a sua invisibilidade e com a pedagogia 

biopolítica dos meios de comunicação, que historicamente tem orientado os 

mecanismos de produção dos corpos straight de que fala Beatriz Preciado. Utilizando as 

identidades de gênero como espaço político, essas produções operam na contramão das 

etiquetas e da simplificação para promover a complexidade e a dúvida, deslocando os 

corpos de seus significados e programações “originais”. Tais estratégias foram 

incorporadas e reproduzidas pelo cinema independente que surge em contraposição à 

hegemonia da produção de Hollywood, como o filme de John Waters já citado 

anteriormente. O cinema underground surge da reelaboração dos elementos da narrativa 

clássica hollywoodiana por meio do uso de paródias, da abordagem camp dos mitos e 

códigos instituídos por essa indústria, criando imagens perversas e extremas como 

forma de dessacralizar as tradições, normas e convenções sociais. (CÓRDOBA; SÁEZ; 

VIDARTE, 2005). 

O mecanismo fundamental dessa transformação discursiva das produções 

culturais, entretanto, mais do que abordar temas, experiências e sujeitos marginais, 

ainda que em um formato também marginal, é a apropriação dos cânones visuais e dos 

esquemas de representificação para a criação de uma nova linguagem do desejo que 

abarque as diferenças de recepção, de construção de sentido, de posicionamento e de 

identificação. Beatriz Preciado (2010) parte do termo “drag”, utilizado para definir 

construções performativas do gênero, e se refere à “bio drag” como o processo 

biotecnológico de constituição do gênero. Para a autora, em uma crítica a Judith Butler, 

as técnicas performativas não são apenas discursivas, nem se restringem a estilos 

corpóreos, mas se configuram, cada vez mais, por tecnologias farmacopornográficas de 

controle do corpo e da sexualidade, processos microprostéticos que alteram a estrutura 

biológica dos indivíduos. O gênero, desse modo, não seria apenas um efeito 

performativo, mas, sobretudo, um investimento contínuo de incorporação prostética. O 

termo “drag”, até então utilizado apenas como a estilização do corpo, é apropriado por 

Preciado para definir a crescente tendência à imitação dos processos biológicos como 

parte de um conflito entre os modelos de subjetivação que têm lugar dentro do próprio 
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organismo, como resultado de intervenções cirúrgicas e químicas, operações estéticas, 

ingestão de hormônios, entre outros. 

Preciado ressalta o fato de que a sexualidade está submetida a um regime de 

controle e de produção técnica de feminilidades e de masculinidades, ou seja, a 

elaboração de modelos de subjetivação que beneficiam os sistemas normativos do corpo 

e do sexo. Dentre as possibilidades de escapar desse processo, anular a representação da 

sexualidade não seria a saída, uma vez que sem representações não há sexualidade. A 

autora propõe, então, a apropriação crítica das representações sexuais, mediante a 

estratégia de desidentificação e a criação de técnicas de resistência, como defende 

Teresa de Lauretis. Partindo do conceito de “bio drag” proposto por Preciado, pode-se 

falar em “cine drag” como um aparato tecnológico de reconstrução e ressignificação dos 

corpos, do gênero e da sexualidade, capaz de promover o distanciamento crítico 

necessário para reelaborar os mecanismos de representificação na produção 

cinematográfica.  

O cinema de Almodóvar surge influenciado pela subcultura punk e pelas 

correntes do pós-modernismo, e inaugura uma nova fase criativa na Espanha, lançando 

um novo olhar sobre a sexualidade e tratando a vivência do desejo como algo divertido, 

livre de tabus e de sanções morais. A ressignificação da sexualidade foi apontada nas 

entrevistas realizadas como uma das principais contribuições do diretor para o cinema 

espanhol e até mesmo para o cinema em geral. A mudança na maneira de retratar e 

conceber os papéis sexuais e as identidades de gênero também constitui uma 

significativa contribuição, perspectiva que, a princípio, foi vista não apenas como 

inovadora, mas escandalosa e polêmica. Almodóvar desvia de alguns cânones visuais na 

abordagem da sexualidade, mas, para as entrevistadas Elena Gascón, Paloma Gascón, 

María Antonia García de León e Teresa Maldonado, na medida em que o seu cinema vai 

se incorporando ao mainstream e reutilizando as mesmas fórmulas e padrões visuais, 

deixa de ter o mesmo potencial provocador.  

As entrevistadas acreditam que a reelaboração da sexualidade no cinema 

empreendida por Almodóvar foi um importante ponto de partida para a transformação 

do olhar das sociedades sobre o tema, porém, nos dias atuais essas fórmulas não geram 

o mesmo efeito porque as questões relacionadas à sexualidade já estariam superadas: 
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Almodóvar assume os gêneros masculino e feminino de uma maneira que até 
então não se havia visto no cinema. Ou seja, é a primeira vez que a 

homossexualidade foi considerada normal, que o transexual foi considerado 

completamente normal. Todas essas coisas que eram tabus ele as normaliza. 

As converte em algo cotidiano. É o primeiro cineasta que faz isso. (Teresa 

Maldonado19). 

 

 

Sinto dizer a palavra, mas a ideia de que em 2012 a mariconada seja notícia. 

Essa ideia de quando Pedro pôs a Bibi Andersen como a mãe e Carmen 

Maura como transgênero, isso era interessante. Mas se passaram 10 anos ou 

mais. Entende? O que há de novo e interessante nesse filme? (Elena 
Gascón20). 

 
Você viu a última? [Os amantes passageiros]. Me pareceu uma astracanada 

gay. Porque usar o tema gay sem mais nem menos, não se pode fazer um 

filme onde a graça seja falar do gay, pois isso hoje em dia na Espanha já está 

superado. Não sei se você me entende, é preciso dar um tom mais sério, mais 

importante, e não dizer que todo mundo é gay, me entende? Isso é de Revista, 
sabe o que são as Revistas? Já não existe na Espanha, mas havia aqui um 

gênero teatral, que se chamava Revista. Então, não sei se continua existindo, 

creio que não. Mas havia números de teatro com senhoritas, como no Moulin  

Rouge. Havia pessoas engraçadas, pequenas esquetes, em espanhol se diz 

entremeces. E isso era típico, falar dos gays e surgir um homem vestido de 

senhora e tal. Isso era o que se chamava astracanada, que também é de fazer 

graça sobre os temas gays. E isso não é Pedro Almodóvar porque os seus 

filmes foram todos interessantíssimos. (Paloma Gascón21).  

 
Na Espanha, sem dúvida, a primeira vez que se ouviu falar do tema 

homossexual e tudo isso foi com Almodóvar, hein? Ou seja, A lei do desejo 

foi um filme muito importante e muito forte para o cinema espanhol. E é um 

bom filme, ainda que tenha uma temática assim, digamos, circunscrita. É um 

bom filme, com uma estética vigorosa. (María Antonia García de León22). 

 

Longe de se tratar de um tema já superado nas sociedades, a homossexualidade, assim 

como as demais práticas e identidades de gênero não heteronormativas, por ter sido 

deslocada dos padrões visuais hegemônicos pelo cinema de Almodóvar, passa a não ser 

vista da mesma maneira pelo público, de modo que, quando o diretor retoma alguns 

códigos, que antes eram aceitos como canônicos para abordar os gays, o filme não é 

bem recebido, como ocorreu na crítica de Os amantes passageiros em um dos principais 

veículos da imprensa espanhola. (BOYERO, 2013). Utilizar a temática homossexual 

como chave de humor gratuito é retornar aos padrões visuais cristalizados pelo cinema 

                                                             
19 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 13 nov. 2014. 
20 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 22 dez. 2014. 
20 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 12 nov. 2014. 
21 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 3 nov. 2014. 
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convencional, o que vai de encontro ao estilo que consagrou a obra de Almodóvar como 

inovadora e provocativa. 

 Apesar da visão diferenciada das temáticas de gênero e sexualidade construída 

por Almodóvar, seu cinema nunca teve uma pretensão política, no sentido de 

comprometimento social: 

 

Sempre é assim nos filmes de Almodóvar. Seus filmes não defendem o 

direito dos homossexuais de viver sua própria vida (esse é um problema de 
legislação social), mas fazem do amor a paixão essencial dos homens. [...] 

Como Octavio Paz escreveu de Luis Cernuda: „não é a verdade do homem o 

que busca, mas sim a verdade do amor‟. (GARZO, 2011c, p. 373).      

  

Essa despretensão é percebida no comentário do diretor sobre Pepi, Luci, Bom e outras 

garotas de montão: “queria fazer um filme sobre mulheres autônomas, donas de seus 

corpos e de suas cabeças, que se desprendessem do homem aproveitando-se dele. 

Tampouco quis fazer um filme feminista, se não seria totalmente moral.” 

(ALMODÓVAR, 2011b, p. 20-21). 

 A declaração de Almodóvar é bastante reveladora de sua perspectiva sobre o 

gênero e a sexualidade, pois não há na sua obra a intenção de subverter os códigos do 

cinema hegemônico como estratégia política, conforme propõem, por exemplo, as 

produções culturais queer, que veem a linguagem dominante como um campo de 

batalha para a reapropriação dos discursos e articulação de novas subjetividades. Advém 

daí, portanto, as críticas feministas ao cinema de Almodóvar em relação a algumas 

abordagens das mulheres e do feminino, em que o diretor recairia em uma espécie de 

retorno nostálgico das relações tradicionais androcêntricas entre os gêneros, não 

favorecendo uma posição libertadora das mulheres.  (MARTÍN-MÁRQUEZ, 2005). Tal 

discussão remonta às questões teóricas associadas ao “falar para e pelo outro”, o que 

envolve a importância de se repensar criticamente o privilégio masculino na elaboração 

dos discursos e dos textos culturais. De acordo com Elena Gascón
23

, os homens, 

feministas ou não, permanecem sendo homens, ou seja, continuam concebendo as 

mulheres do ponto de vista do referente em relação ao “Outro”, dentro de sua posição 

privilegiada. 

                                                             
23

 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 22 dez. 2014. 
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 Pretende-se, assim, problematizar nas páginas seguintes os códigos visuais 

utilizados por Almodóvar na construção fílmica do gênero em relação aos elementos 

geralmente apontados como transgressores, começando pela imagem de “diretor de 

mulheres”, discutida no próximo tópico, passando pela elaboração do desejo, da 

experiência e do posicionamento dos sujeitos (capítulo 4), além da produção imagética e 

retórica da violência em seu cinema (capítulo 5).  

 

  3.3 As narrativas dos gêneros: discursos e contradiscursos  

 

O filme, entendido como um texto social que perscruta o domínio do simbólico, 

mas também o constitui ao se conectar com outros textos, é dotado de camadas de 

significados que transcendem os discursos intencionados, por mais diretos e explícitos 

que pareçam aos olhos do espectador. São conotações subjacentes que compõem a 

poética dessas imagens, cujo estatuto é desvelado quando se decompõem os princípios 

gerais de sua construção. Em outras palavras, sendo a narrativa uma história que se 

conta, mas também a maneira com que é contada, a imagem cinematográfica é uma 

espécie de linguagem cifrada, em que a ordenação dos signos presentes no visível, mas 

também no que se encontra latente, naquilo que não se diz, porém é ressonante, 

engendra os sentidos, os discursos e até mesmo os contradiscursos. (RANCIÈRE, 

2005). 

Tal qual uma moldura, que comporta o que está dentro e fora do quadro ou do 

enquadramento, o filme é a junção do que a imagem torna visível, mas também de uma 

“ausência recuperável”, que se manifesta e se faz presente naquilo que escapa às 

intenções do diretor, nos mitos que retornam em outras roupagens, nas zonas de silêncio 

que tornam eloquentes os contradiscursos, como metáboles, a repetição de uma mesma 

ideia em outros termos. (CAÑIZAL, 1996). Partindo da ideia de que “o real precisa ser 

ficcionado para ser pensado” (RANCIÈRE, 2005, p. 58), a análise que se segue 

corresponde a uma imersão nessas ficções, ou no universo simbólico das imagens 

construídas por Almodóvar, aqui chamadas de “narrativas dos gêneros”, em que as 

formulações discursivas podem tanto ressignificar subjetividades, como trazer à tona 

alguns cânones ou ressonâncias desses discursos. Mais especificamente, analisa-se a 

produção técnica da feminilidade empreendida pelo diretor que lhe rendeu a fama de 
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“diretor de mulheres”, a partir da elaboração de um “universo feminino” que, como um 

contradiscurso, reincide nos padrões visuais hegemônicos. 

A psicóloga de elenco e equipe da produtora de Almodóvar, Paloma Gascón, 

acredita que a perspectiva do diretor sobre as mulheres se deve à sua experiência 

pessoal ao observar o comportamento das pessoas de seu convívio: 

 

Pois eu creio que seu pai devia ser um bruto, como acontece com todos os 

homens espanhóis. E sua mãe é uma mulher a quem ele admirou por toda a 

vida. E suas irmãs também são mulheres maravilhosas. É que, claro, os 

personagens femininos da vida de Pedro são enormes e ele é capaz de vê-los. 

[...] Ou seja, quero dizer que quando se convive com mulheres maravilhosas 

e se vê como sofreram com a pequenez dos homens espanhóis, e isso Pedro 
viu muito bem, hein? Ou seja, Pedro tem um olhar muito crítico, que só um 

gay como ele pode ter, de observar certas atitudes dos homens espanhóis. E 

isso eu creio que se reflete em todos os filmes. Em Que fiz eu para merecer 

isto? o marido, como é, você se lembra? Isso é muito espanhol, isso é 

totalmente espanhol. Mulheres sacrificadas, inteligentes, capazes, que têm 

que fazer de tudo para isso. Como também a de Volver, depois em Volver é 

incesto. Tudo, tudo, tudo24. 

 

Paloma Gascón aponta a experiência da homossexualidade como um fator que 

favorece o distanciamento crítico do diretor em relação aos homens espanhóis e uma 

maior facilidade de identificação com o feminino devido ao intenso convívio com as 

mulheres de sua família, contato, por sinal, lembrado com freqüência por Almodóvar 

quando fala de sua familiaridade com o tema. A denúncia do machismo na sociedade 

espanhola é, de fato, constante em seus filmes, mas também chama a atenção o quão 

recorrente é a ausência do pai nessas histórias. A pesquisadora Elena Gascón afirma que 

Almodóvar deseja matar o homem em todas as películas:  

 

Elena Gascón: Todas as obras de Almodóvar matam os maridos. 

Autora: Você acha que isso representa a morte dos homens no cinema em 

geral? 

Elena Gascón: Bom, é mais do que isso, eu creio que representa que as 

mulheres precisam matar os homens no âmbito familiar, matar o pai25. 

 

A ideia de “matar o homem”, entretanto, é mais bem vista como a contestação 

da masculinidade hegemônica, e não a anulação da figura masculina, já que nesses 

filmes o masculino ainda é o agente condutor do desejo, como se discutirá no próximo 

                                                             
24 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 12 nov. 2014. 

25 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 22 dez. 2014. 
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capítulo. E ainda que haja a ausência dos pais e maridos, isso não implica, 

necessariamente, em uma mudança nas relações de poder. Em muitos casos, os homens 

não aparecem, mas continuam presentes nas memórias das mulheres, nos dramas 

familiares, nas desilusões amorosas, nos traumas gerados pelas violências sofridas, com 

a mesma autoridade e influência em suas vidas.  

Mulheres à beira de um ataque de nervos acompanha a saga de Pepa na busca 

por Iván, depois de ter sido abandonada, porque ela tem uma notícia importante para lhe 

contar. Ele, entretanto, evita vê-la e deixa inúmeros recados na secretária eletrônica, lhe 

pedindo que prepare uma mala com suas coisas. Dublador profissional, o personagem 

não aparece em boa parte das cenas, mas sua “presença” é sentida em toda a trama, pela 

reação que a sua voz desperta em Pepa e em sua ex-esposa, Lucía, que acordou de um 

transe psicológico quando o escutou em um filme. Candela, amiga de Pepa, está em 

apuros depois de se apaixonar por um terrorista; e Paulina, a advogada feminista, é a 

nova namorada de Iván, com quem planeja viajar para Marrocos. Embora sejam as 

mulheres as personagens fortes e principais, são os homens que movem a ação, ao 

engendrarem o caos sofrido por elas. A dependência afetiva dessas mulheres em relação 

aos homens é o que provoca o desequilíbrio que sustenta o argumento central do filme, 

como explica Almodóvar: “Em Mulheres à beira falo do homem e da dor que sua 

ausência provoca.” (STRAUSS, 2008, p. 122). 

O mesmo ocorre em Tudo sobre minha mãe, em que as primeiras sequências são 

marcadas pela curiosidade de Esteban sobre o pai de mesmo nome, a quem ele não 

conhece. Esteban pai, transformado em Lola, mesmo só aparecendo nas últimas 

sequências, é quem motiva todos os deslocamentos Madri-Barcelona-Madri feitos pela 

ex-esposa Manuela, aparece nas lembranças e mágoas do casamento que a enfermeira 

compartilha com Irmã Rosa, mas também nas de Agrado quando relata as coisas que 

Lola lhe roubou. Há, ainda, o vírus transmitido à freira, e o filho que ela tem, o terceiro 

Esteban que, depois da morte de Lola, será mais uma “marca” de sua presença que 

permanecerá na vida dessas mulheres.  

O Padre Manolo de Má educação, embora tenha ficado durante anos distante de 

Enrique e Ignacio, continuou afetando a vida dos dois devido à separação dos garotos 

ainda no colégio, aos traumas gerados pelos abusos sexuais cometidos contra Ignacio, e 

ao desejo de vingança que ele nutriu até a idade adulta. Mesmo que o personagem seja 

mais complexo, sofrendo mudanças de posições ao longo da narrativa e, muitas vezes, 
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sendo mostrado como passivo, vulnerável e impotente, é a violência exercida contra os 

garotos – e as sequelas provocadas na vida de cada um – o motor da história. O pai de 

Ignacio só nos é apresentado pelos relatos de seu irmão Juan/Ángel, por meio dos quais 

se tem a imagem de um homem bastante conservador, machista e homofóbico, típico 

das áreas rurais espanholas, como ele ressalta.  

Da mesma forma, o pai de Raimunda em Volver, apesar de estar morto, deixa 

consequências drásticas na vida da filha e de sua mãe, Irene. Os constantes abusos 

sexuais cometidos contra Raimunda e ignorados por Irene culminaram na sua gravidez 

ainda na adolescência, e na mágoa em relação à mãe por não tê-la protegido. Anos mais 

tarde, seu marido, Paco, padrasto de Paula, tenta cometer a mesma violação, mas ela lhe 

mata com uma faca de cozinha. A morte de Paco parece ter o mesmo significado do 

assassinato do marido de Gloria em Que fiz eu para merecer isto?. Cansada da violência 

e dos abusos do marido, Gloria lhe atinge com uma pata de jamón. A morte desses 

homens é uma referência simbólica da renúncia à masculinidade hegemônica opressora, 

ao patriarcado, mas, por mais que esses discursos tentem indicar uma libertação das 

mulheres, há um contradiscurso implícito que, ao invés de anular os homens, como 

defende a pesquisadora Elena Gascón, não consegue tensionar/reordenar as estruturas 

de poder porque ainda está muito ancorado na diferença sexual. 

A incursão de Almodóvar no “universo feminino” fez com que ele se tornasse 

conhecido por construir um novo olhar sobre as mulheres no cinema, o que, certamente, 

corresponde a uma importante mudança de perspectiva em relação aos padrões visuais 

clássicos. A recorrência dessa temática e a repetição de personagens femininos com 

características tão singulares deram origem, consequentemente, a um novo modelo de 

feminilidade, o das Almodovar´s girls ou das Chicas de Almodóvar. O diretor é 

responsável, assim, pela produção de uma subjetividade feminina que, se por um lado, 

reivindica a liberdade individual sobre o seu destino, seus corpos e sua sexualidade, por 

outro mantém a figura das mulheres confinada em um espaço simbólico ainda 

sustentado pelo pensamento da diferença sexual, pela repaginação de alguns mitos 

reproduzidos historicamente.   

Em 1995, durante uma visita ao Brasil para o lançamento de A flor do meu 

segredo (La flor de mi secreto, 1995), Almodóvar foi questionado sobre um artigo 

assinado pelo crítico espanhol Guillermo Cabrera Infante, que dizia: “Pedro Almodóvar 

é agora o melhor inventor de mulheres do cinema. Uma espécie de Adão com costelas 
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suficientes para criar várias delas”. O entrevistador pergunta, então, se o diretor se sente 

um criador de mulheres, ao que ele responde:  

   

A origem dos meus personagens femininos está na realidade. Eu sou um 

grande observador da vida das mulheres. Um observador quase como um 

entomólogo observa os insetos. Não quero comparar as mulheres aos insetos, 

mas com uma mistura de curiosidade e fascinação por seus mecanismos, que 

são quase os mesmos mecanismos que os nossos. Não pensem que nós 

homens sejamos tão diferentes. Somos suficientemente distintos para nos 

interessarmos pelas mulheres, mas o que acontece é que as mulheres são 

muito mais interessantes em suas reações, na maneira como reagem. [...] 

Desde criança me lembro de prestar a atenção nas conversas entre as 
mulheres no quintal quando trabalhavam. De adolescente andava no ônibus 

assim, a ponto de tomar uma bofetada, ouvindo a conversa das senhoras. E 

neste momento, estou a ponto de pagar, como quem paga às prostitutas, 

simplesmente para que quatro mulheres fiquem num canto falando e eu 

escutando. Não há nada mais interessante do que cinco mulheres 

conversando. E você não sabe a quantidade de coisas que nós deveríamos 

aprender, você não sabe as coisas que sua esposa diz quando se reúne com as 

amigas. É melhor que não as saiba. (RODA..., 1995). 

 

Como se vê, Almodóvar não apenas se coloca como um “diretor de mulheres”, tal qual 

a mídia lhe classifica, como também se afirma como um reprodutor do universo 

feminino através de uma lente realista, a partir do que ele extrai em seu contexto social. 

Essa visão é compartilhada pela pesquisadora María Antonia García de León, para 

quem o feminino é retratado em Almodóvar por um olhar antropológico: 

 

Gosto muito da antropologia das mulheres em Almodóvar porque ele 

realmente tem muito bom ouvido, hein? Nisso Almodóvar não tem nada de 

bobo. Por exemplo, Carmen Maura, a mulher do taxista. Aí está o patriarcado 

esboçado maravilhosamente. O taxista é o patriarca! Então se vê 

perfeitamente a alienação, o homem macho patriarca de „você não vai 

trabalhar porque aqui eu sou o rei‟, é maravilhosa a contribuição desse filme. 

Vemos os papéis masculino e feminino e o patriarca, e ela ali submetida, e a 

alienação da mulher, não, isso é maravilhoso, me encantou. […] Almodóvar, 

antropólogo de ouvido. E gosto muito de como ele trata as mulheres aí. Nesse 

e nos anteriores também. Nos anteriores especialmente porque, por exemplo, 

em Mulheres à beira de um ataque de nervos, dos sentimentos de Carmen, 
quando começa o filme e diz, o namorado de Carmen Maura está lhe 

deixando, não? E atende o telefone e diz: „Vá embora, não volte e tal‟. E ele 

diz: „Bom, pois sim‟. E ela diz: „Como assim, se estou te dizendo tudo isso 

para que me diga que não‟! Então isso é uma grande compreensão da 

psicologia feminina. De ser tremendista26 para que te digam que não. Isso é 

típico, típico, típico. Isso de afirmar negando, negando afirmando27. 

 

                                                             
26 Tremendista se refere ao tremendismo, gênero literário característico da novela espanhola que se 

popularizou após a Segunda Gerra Mundial, marcado pela narração e temática crua, pela violência e 

brutalidade das cenas e dos personagens. Traços desse gênero também podem ser encontrados na 

novela picaresca e no esperpento de Ramón Del Valle-Inclán. (HARLAN, 2015). 
27 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 3 nov. 2014. 
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 Ao reposicionar as mulheres para o centro das narrativas, lhes dando o 

protagonismo que até então não se via em grande parte dos filmes, Almodóvar cria 

também um quadro imagético das mulheres tão revestido de naturalismo que passa a ser 

visto como um retrato real da subjetividade feminina; “Em Mulheres à beira de um 

ataque de nervos, por exemplo, quem duvida, são bobagens e tal, mas são bobagens 

genuínas de uma garota, você acredita. E ele trata muito bem as mulheres nesse filme 

porque é antropólogo e sabe muito bem”. (María Antonia García de León
28

). A 

capacidade de convencimento dessa imagem se deve ao cuidado do diretor em elaborar 

um conjunto de referências culturalmente relacionadas às mulheres para facilitar a 

familiaridade do público, o que faz dele um “conhecedor do universo feminino”, como é 

comumente citado: 

 

No caso de Mulheres à beira, propus a Gatti recortar fotos de revistas 

femininas dos anos 1950 e 1960, e com elas fazer uma colagem com a ideia 

de que o público entrasse no filme como se folheasse uma revista de moda. É 

uma forma de introduzir o tema na linha de algumas comédias norte-

americanas, como Cinderela em Paris, de Stanley Donen que, aliás, se passa 

no mundo da moda. Gosto muito deste tipo de abertura e queria estabelecer 

uma estética pop elegante para introduzir o espectador no universo feminino 

de que o filme vai falar, evidentemente com um pouco mais de profundidade 

que o da apresentação. Os créditos e a canção que os acompanha constituem 

uma abertura comparável à de uma ópera. E a voz de Lola Beltrán é como se 

fosse a voz de todas as mulheres do filme. (STRAUSS, 2008, p. 110-111). 
 

A abertura desse filme é minuciosamente elaborada para caracterizar a atmosfera 

feminina construída pelo diretor. É também a introdução de Almodóvar à estética pop 

mais refinada do que o estilo empregado em seus filmes anteriores, e que se torna uma 

de suas marcas autorais. Os créditos iniciais são acompanhados de uma colagem de 

partes de corpos de mulheres e artigos de moda. Em close-up são mostradas pernas, 

mãos com unhas pintadas, saltos, olhos, boca e ombros. Mãos com anéis, unhas grandes 

e pintadas arranhando a superfície do cartaz. Luva de pelica, mãos que pintam uma boca 

com batom vermelho, um rosto de mulher enfocado a partir dos olhos. Mulheres 

metonímicas, fragmentadas nos corpos, mas também na vida, como o filme logo depois 

irá mostrar. Algumas dessas imagens lembram as das pin-up girls, demonstração do 

fascínio de Almodóvar pelas estrelas femininas do cinema. No quadro seguinte, uma 

mão estendida, segurando um salto com a ponta dos dedos. A imagem de um casal se 

                                                             
28 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 3 nov. 2014. 
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beijando, com pernas de salto alto ao lado. Uma tesoura recorta fotografias de olhos 

com sombras de diversas cores. Na parte de roteiro e direção, mulheres posam para as 

câmeras, com a silhueta de um homem (Almodóvar?). 

 Mulheres à beira de um ataque de nervos foi o filme que possibilitou a projeção 

internacional do diretor, resultado do amadurecimento e do maior conhecimento das 

técnicas cinematográficas que seus trabalhos foram apresentando gradativamente. É o 

filme mais “hollywoodiano” de sua carreira, com referências explícitas à screwball 

comedy, às cores hitchcockianas – assim como a paródia do suspense do diretor 

estadunidense –, e a fixação de alguns de seus traços estéticos mais fortes: a iluminação 

intensa, ressaltando o brilho e as cores dos objetos e das roupas. A iluminação ao estilo 

barroco, já presente em A lei do desejo, ganha um cuidado estético ainda mais 

expressivo: tal qual na pintura, a luz é diagonal, quase sempre da direita para a 

esquerda, e a utilização de janelas serve para distribuí-la ao longo do quadro. Ou, em 

alguns momentos, a luz se concentra no meio do quadro, com sombras nas 

extremidades. Almodóvar afirma que com esse filme a intenção era produzir uma alta 

comédia sobre o universo feminino, cujos elementos ele tratou de preservar: 

 

Na alta comédia se foge das decorações naturalistas. Os espaços são grandes 

e artificiais, ainda que as inquilinas não tenham um centavo. Há uma enorme 
quantidade de chamadas telefônicas e a campainha não para de soar. Fala-se 

muito rápido, como se os atores não pensassem no que dizem. Também se 

caminha mais rápido que o normal e não há tempo para que os personagens 

reflitam sobre seus atos. Em alguns casos, a alta comédia inclui elementos 

próprios do cinema de terror e de aventuras. Ocorre um montão de coisas e a 

vida dos protagonistas costuma estar por um fio, mas ao invés de selvas, 

índios, cachoeiras, seres demoníacos, mortos-vivos, ou tesouros escondidos, 

a ação se desenvolve no seio de uma família burguesa (cozinha, sala, quarto, 

etc.) ou nos balcões dos bares e cafeterias, museus e concursos artísticos. A 

tensão nunca gera sangue. E os personagens, ainda que se odeiem, quase 

nunca matam, mas se comportam como se fossem capazes de fazê-lo. 

(ALMODÓVAR, 2011l, p. 133). 

 

A diferença desse filme repleto de traços das comédias hollywoodianas, para as 

clássicas comédias screwball, é a centralidade das personagens femininas que, para 

Almodóvar, é o que daria o tom antiburguês como contraponto à estética utilizada à 

qual ele se refere na citação acima. Para ele, dar protagonismo às mulheres, que 

constituem uma classe minoritária em boa parte das sociedades, é se contrapor à ordem 

burguesa retratada tradicionalmente nas películas de Hollywood. (STRAUSS, 2008). 
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 Esse estilo em que o diretor se apropria de códigos do cinema clássico, mas 

também personaliza por meio de alguns deslocamentos, abarca a instituição de um novo 

modelo de feminilidade, com características que vão sendo reiteradas em cada filme. As 

“garotas de Almodóvar” passam a ser reconhecidas pela força, capacidade de 

sobrevivência e superação, pela solidariedade e cumplicidade entre as mulheres, pela 

histeria e descontrole emocional, pela dependência afetiva (tanto dos homens, como das 

mulheres, no caso das personagens lésbicas) e pela habilidade para fingir ou representar 

como estratégia de sobrevivência. A eleição da temática feminina como eixo dramático 

central em alguns filmes de Almodóvar se deve, segundo ele, à associação das mulheres 

ao sentimentalismo exacerbado e às conseqüências da expressão das emoções levadas 

por elas ao limite, como a loucura, a histeria e as lágrimas: “Como dizia Raphael, „os 

homens também choram‟, mas eu creio que as mulheres choram melhor. Essa é a razão 

de Mulheres à beira de um ataque de nervos e não de Homens à beira de um ataque de 

nervos.” (ALMODÓVAR, 2011l, p. 126). 

 Para o diretor, essa predileção por retratar os dramas femininos advém de um 

comportamento social das mulheres, “mais espetacular” do que o dos homens no que 

diz respeito à vivência das emoções: 

 

Antes dos anos setenta, se uma garota abandonava um garoto, o rapaz era 

obrigado a se tornar um herói, através de uma aventura pessoal ou fazendo 

algo pela humanidade, descobrindo uma vacina ou algo assim. Nos anos 

setenta, com o surgimento nas telas do anti-herói com barba de semanas e 

traumatizado por alguma guerra ou casamento fracassado, se, além disso, sua 
namorada lhe deixasse, o garoto se comportava de um modo terrivelmente 

realista e não tentava fazer nada pela humanidade. Ao contrário, abandonava 

seu trabalho e o banheiro, e começava a encher a cara além da conta. E, 

movido pela espontaneidade própria do álcool, dedicava toda a sua energia a 

fazer escândalo para a sua família, seus colegas de trabalho e, finalmente, 

repudiado por todo mundo, aos garçons, únicos seres condenados 

tradicionalmente pelos roteiros a escutar impunemente até que lhe dêem um 

Oscar ao garoto pelo bem que lhe caem as olheiras e a barba. Não vou negar 

que nós garotos sofremos e que a solidão nos pesa tanto como para uma 

feminista, mas a quem interessa hoje em dia fazer um filme sobre o tema? A 

mim, particularmente, não. As garotas, essas sim sabem se comportar quando 
seu namorado as abandona. Não conhecem o pudor, nem o senso do ridículo, 

nem essa coisa horrenda que antes se chamava amor próprio. Suas reações 

estão cheias de registros. A mulher sabe que precisa de amor para continuar 

respirando e está disposta a defendê-lo como seja. Porque nessa eterna guerra 

todas as armas são permitidas. Se uma garota é deixada por outra pelo seu 

amante, não tem problema em sair pela rua, verificar quem é „a outra‟, atirar 

sua rival em um precipício, tentar virar sua amiga para que a rival tenha 

terríveis sentimentos de culpa e lhe conte piadas íntimas de seu amante 

comum. (ALMODÓVAR, 2011l, p. 126). 
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A aparência debilitada, desleixada, correspondente à imagem dos homens após o fim de 

um relacionamento, entretanto, diferentemente de um comportamento próprio ou 

natural, condiz mais com o discurso moralizante da socialização e produção da 

subjetividade masculina, de que fala Oliveira (2004). A vida de solteiro era o oposto ao 

status atribuído pelo casamento, considerado a solução para evitar os vícios, a 

degeneração e a vida desregrada, já que a vida familiar era o preceito do autocontrole 

burguês, da moderação, da contenção e da disciplina.  

 Ainda que Almodóvar desconstrua alguns estereótipos de gênero, nota-se que 

em relação à subjetividade feminina e masculina a noção de diferença sexual permanece 

como base para estabelecer as condutas de homens e mulheres. Quase sem distinguir 

ficção e realidade, o diretor parece transpor para as experiências da vida social as 

imagens cristalizadas no cinema, diluindo as fronteiras entre o que se passa dentro e 

fora das telas; em sua fala, os sentimentos e comportamentos dos filmes e da vida real 

se confundem. As mulheres continuam associadas ao amor, à dependência afetiva e ao 

descontrole emocional quando o relacionamento é rompido, quando é abandonada pelo 

ser amado.  

Os homens, ao contrário, são vistos como mais racionais e seguros de si, dotados 

de equilíbrio e mais contidos até mesmo quando se desestruturam após o fim de uma 

relação. A imagem da mulher feminista, porém, contradiz o comportamento exacerbado 

das demais mulheres, outro estereótipo reafirmado. O diretor associa a solidão de uma 

feminista à dos homens, como se o feminismo extraísse das mulheres o que elas teriam 

de “mais feminino”. Em outras palavras, as feministas seriam “menos mulheres”, como 

fica claro, por exemplo, na personagem Paulina em Mulheres à beira de um ataque de 

nervos. Pepa sugere procurar a advogada para ajudar Candela a se livrar dos terroristas 

com os quais ela se envolveu, na expectativa de que Paulina, por ser feminista, se 

solidarize prontamente com o problema de outra mulher. Mas ela se comporta 

duramente com Pepa, não se interessando em defender Candela, além de não se 

sensibilizar com a situação. A utilização do plano plongê para enfocar Pepa dá o efeito 

de superioridade de Paulina sobre ela, em contraposição à sua impotência diante da 

advogada que ainda critica o problema de Candela: “Pois você se equivocou de lugar, 

este não é um consultório sentimental”. Reiterando a fala de Almodóvar acima, a 

personagem, sendo feminista, se diverge da figura emotiva associada ao feminino. 

Paulina demonstra ser mais racional, insensível e mal-humorada.  
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A solidariedade entre as mulheres é uma característica bastante recorrente em 

seus filmes que abordam o feminino. Questionado em uma entrevista se não haveria 

solidariedade masculina, o diretor diz que não costuma notá-la de maneira significativa 

entre os homens e, caso houvesse, seria grotesco, difícil de imaginar, exceto entre os 

religiosos, que possuem como prática o auxílio mútuo e a organização coletiva. 

(STRAUSS, 2008). Já a solidariedade entre as mulheres se revela com freqüência em 

momentos de crise. O tema da mulher em crise, aliás, é outra imagem muito explorada 

por ele. Ao contrário dos modelos de feminilidade cristalizados pelo cinema 

hollywoodiano, as mulheres de Almodóvar em sua maioria, ainda que em crise, não são 

infantilizadas, passivas e inocentes, mas fortes, determinadas e com grande capacidade 

de superação, embora algumas personagens fujam desse padrão: Candela em Mulheres 

à beira de um ataque de nervos e Kika são mulheres ingênuas, sonhadoras e menos 

maduras, lembrando bastante a personagem Cabiria, de Fellini, em Noites de Cabiria 

(Le notti di Cabiria, França/Itália, 1957), uma das influências do neo-realismo italiano 

em seu cinema. 

 Gradativamente, a figura da mulher histérica, excessivamente nervosa e exaltada 

do início da carreira dá lugar a uma imagem mais apaziguada, marcada pela dor da 

perda e pelo sofrimento cotidiano: 

 

STRAUSS: [...] Leo, a heroína de A flor do meu segredo, é mais uma mulher 

em crise, mas pela primeira vez a crise não se exprime de modo histérico: 

trata-se mais de uma depressão nervosa, uma fragilidade, uma angústia 

interior e um abatimento que revela uma grande emoção, mas de uma 

maneira mais serena do que nunca. Essa é a sua impressão? 

 

ALMODÓVAR: Não sei se o filme é mais sereno, mas sem dúvida é mais 

austero, sóbrio e sintético. Não é obrigatório falar de uma mulher em crise de 
modo histérico. Caso se queira comparar A flor do meu segredo com Kika, 

pode-se dizer que são absolutamente contrários. (STRAUSS, 2008, p. 180).   

 

As mulheres de Tudo sobre minha mãe e de Volver também são expressão dessa 

mudança, com a inclusão de outro tema também muito associado ao feminino em seus 

filmes, que é o da maternidade, representado por Manuela, Raimunda e Irene, 

respectivamente. A mulher em crise, o abandono e a solidão se somam à capacidade de 

fingir e de atuar – muitas vezes com a mentira – como características próprias do 

feminino, uma de suas estratégias de sobrevivência. Tais qualidades constituem a 

imagem que o diretor construiu a partir de seu ponto de vista sobre as mulheres com as 
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quais conviveu ao longo da vida, como ele conta a respeito do processo de criação de 

Tudo sobre minha mãe: 

 

Minha ideia principal era fazer um filme sobre a capacidade de atuar de 

determinadas pessoas que não são atrizes. De menino lembro ter visto essa 

qualidade nas mulheres da minha família. Fingiam mais e melhor que os 

homens. E, na base de mentiras, conseguiam evitar mais de uma tragédia. Há 

40 anos, quando eu vivia ali, La Mancha era uma zona árida e machista em 

cujas famílias o homem reinava em sua poltrona de couro brilhante. 

Enquanto isso, as mulheres eram quem realmente resolvia os problemas, em 

silêncio, tendo muitas vezes que mentir (será essa a razão pela qual García 

Lorca dizia que Espanha sempre havia sido um país de boas atrizes?). Contra 
esse machismo manchego de que eu me recordo (talvez agigantado) da minha 

infância, as mulheres fingiam, mentiam, ocultavam e, desse modo, permitiam 

que a vida fluísse e se desenvolvesse, sem que os homens soubessem, nem 

impedissem (além de vital era espetacular. O primeiro espetáculo que vi foi o 

de várias mulheres falando nos quintais). Não sabia, mas esse ia ser um dos 

temas de meu filme número 13, a capacidade da mulher para fingir. E a 

maternidade ferida. E a solidariedade espontânea entre as mulheres, mais 

uma vez. (ALMODÓVAR, 2011m, p. 252). 

 

A solidão masculina é também retratada em Fale com ela, porém, considerando 

toda a filmografia de Almodóvar, observa-se que não se trata de uma característica 

associada ao masculino, como ocorre com o feminino. Em seus filmes que ele e a 

impressa classificam como femininos, o diretor quase sempre se refere à solidão e ao 

abandono como uma das temáticas abordadas. Sobre A flor do meu segredo, ele afirma 

haver pensado, primeiramente, no título Como vaca sin cincerro, expressão que no 

espanhol denota uma pessoa livre, sem controle e sem dono, mas também sem rumo, o 

que serviria de metáfora para falar da solidão feminina. (RODA..., 1995). Essa definição 

poderia perfeitamente ser atribuída a outras películas, como Que fiz eu para merecer 

isso?, Mulheres à beira de um ataque de nervos, De salto alto e Tudo sobre minha mãe. 

 Esse modelo de feminilidade criado por Almodóvar se imbrica na cultura 

espanhola de tal forma que a diluição entre o cinema e a vida social percebida na citação 

acima mencionada está também presente nas referências simbólicas acerca do feminino, 

a ponto de não se distinguir qual a influência gerada por um e outro. Para Teresa 

Maldonado, a imagem das mulheres criada pelo diretor é resultado de uma mescla de 

elementos da tradição artística espanhola, de aspectos culturais da Espanha, das 

informações que ele apreendeu em seu cotidiano. Ao mesmo tempo, na medida em que 

essa espécie de quadro visual da mulher espanhola foi ganhando forma e se 

estabelecendo como um padrão em sua obra, as mulheres começam a reproduzir tais 
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características, como uma tendência cultural. O termo “garota de Almodóvar” passa a 

traduzir um modelo específico de feminilidade:  

 

Autora: A utilização do esperpento em Almodóvar, pelo que tenho percebido, 

é como se fosse uma nova versão da comédia convencional.   

 

Teresa Maldonado: Claro, é que ele faz também uma nova versão da comédia 

espanhola. Ele fala também dos filmes espanhóis dos anos 1960, 1970, 

estudou muito a comédia espanhola, creio. Então ele é o mais autoral de 

todos os realizadores de comédias. E, logo, tem uma estética mais elaborada 

e mais refinada do que a que pode ter, por exemplo, Torrente, que é mais 

vital. Pese a tudo, crítica, a importância que ele dá à estética, à cor, à luz, à 
música, ele sempre teve uma estética muito definida. Você vê um filme de 

Almodóvar e sabe que é dele.  

 

Autora: Isso é muito interessante porque não me lembro de um diretor que 

tenha recebido um adjetivo tão presente no cotidiano de uma sociedade como 

Almodóvar. Temos, por exemplo, Fellini, mas nunca ouvi alguém dizer „isso 

é muito Fellini, ou felliniano‟. 

 

Teresa Maldonado: Não, ao menos que seja muito gorda porque as mulheres 

de Fellini são muito gordas, mas não, é somente nesse aspecto. Em 

compensação, Almodóvar sim, há situações em que se diz “ah, isso é de 
Almodóvar”. Por exemplo, essa atriz que está aqui atrás de nós está como de 

Almodóvar, com uns gritos [Risos]. Essas mulheres assim incorporam a 

excentricidade que antes não existia, a mulher espanhola, assim como a 

classe média espanhola, era muito pacata. E, de repente, incorpora uma 

espécie de excentricidade que se assemelha à classe baixa espanhola, que 

antes não existia. Sobretudo a classe média muda completamente os 

estereótipos29. 

 

 O estilo esperpêntico dos filmes de Almodóvar constrói uma imagem do feminino 

com uma dose exagerada dos elementos e características historicamente associados às 

mulheres: as chamadas “revistas do coração”, o mundo dos salões de beleza, das 

“novelas rosas”, tudo revestido de comicidade e ironia, mas que, segundo Teresa 

Maldonado, se baseia em uma realidade subjacente. Assim como Paloma e Elena 

Gascón, Teresa Maldonado também acredita que o fato de ser gay influencia no olhar de 

Almodóvar sobre as mulheres, o ajuda a conhecer e ter mais acesso ao universo 

feminino, ainda que ele as retrate de maneira mais exagerada. Esse exagero, para María 

Antonia García de León, e as repetições dos mesmos temas foram, aos poucos, piorando 

o seu cinema. Segundo a pesquisadora, em alguns filmes, como Volver, o diretor cria 

uma imagem estereotipada da mulher espanhola, sem a veracidade de outras películas 

                                                             
29 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 13 nov. 2014. 

 



150 

 

como Que fiz eu para merecer isso? e Mulheres à beira de um ataque de nervos que, 

para ela, correspondem a registros autênticos da condição social das mulheres:   

 

Não vejo verdade nesse filme, é um bom exemplo de como Almodóvar volta 

ao mesmo, mas piorando. Falta verdade. É como diz a frase „a história volta, 

mas em forma de farsa‟. Por exemplo, você vê esse filme, você acredita que 

uma mulher vai assim com esses peitos, essas coisas assim, está exagerado! 

Em compensação, Carmen Maura está maravilhosa no papel da dona de casa. 

Penélope vai assim, em primeiro lugar, lhe violaria o primeiro que passasse, 

ou seja, parece que vai „pedindo guerra‟ com esses peitos, isso não é assim. 

Ou seja, se você anda por aqui em um bairro de Madri, você vai ver uma 

senhora como Penélope, assim assado? „E venham rapazes, aqui fazemos 
umas coisas‟, isso é mentira! Não tem verdade, e o cinema é uma arte que, 

como uma novela, uma poesia, como qualquer produto artístico, como a 

tourada, ou tem verdade ou se nota muitíssimo. Verdade no sentido de 

autenticidade. Então Penélope está muito bonita para uma gravura, uma foto, 

um cartaz, o que for. Mas uma senhora não anda assim como ela, você não vê 

isso em um bairro madrilenho30. 

 

 O status de verdadeiro/autêntico e de farsa que são utilizados pela pesquisadora 

para classificar a representificação das mulheres no cinema de Almodóvar demonstra o 

quão legítimo o modelo de feminilidade construído por ele se tornou no cinema e na 

visão do público. O diretor é responsável pela elaboração de uma determinada 

subjetividade feminina que corresponde a uma imagem idealizada e ressignificada das 

mulheres. Nesse aspecto, Almodóvar é certamente um inventor de mulheres, como 

afirma Guillermo Infante. Em contrapartida, a projeção desse universo feminino 

estabelece uma oposição entre o mundo dos homens e o das mulheres, recai na estrutura 

assimétrica sustentada pelo discurso da diferença sexual:  

 

O problema dos homens e das mulheres é que, pertencendo à mesma espécie 

e se parecendo inclusive fisicamente (os chacais também se parecem com os 
cachorros e não o são), não se entendem entre eles. Assim é e assim 

continuará sendo. No final do filme [Mulheres à beira de um ataque de 

nervos], uma jovem roqueira diz à Pepa que prefere as motos aos homens. 

Pepa lhe responde: É muito mais fácil aprender mecânica do que psicologia 

masculina. Uma moto se pode chegar a conhecer a fundo, um homem jamais. 

(ALMODÓVAR, 2011l, p. 134). 

 

Embora Almodóvar afirme não gostar de categorizações, ao criar um modelo de 

feminilidade esses filmes estabelecem atributos próprios do masculino e do feminino, 

                                                             
30

 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 3 nov. 2014. 
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divisão marcadamente fundada no pensamento da diferença. Se, por um lado, esses 

filmes promovem certos deslocamentos, demonstrando a pluralidade dos indivíduos e 

das performatividades, reside nos discursos da sua filmografia – se analisada em 

conjunto – uma propensão a reafirmar uma divisão polarizada entre os dois termos, 

como se ela sempre houvesse existido.  

 Essas categorias, entretanto, de acordo com Monique Wittig (2006), só fazem 

sentido no regime da heterossexualidade. O pensamento heterossexual produz a 

diferença entre os sexos e, a partir dela, organiza as relações humanas e toda a gama de 

conceitos que escapam à consciência. Tais processos inconscientes vão sendo fixados 

historicamente pelos mitos e pela proliferação de metáforas que legitimam os discursos. 

As categorias, portanto, não possuem sentido algum fora da heterossexualidade: sexo, 

diferença sexual, desejo, inconsciente, homossexualidade, homem, mulher. Quando se 

utiliza essas classificações já se faz referência a esse sistema. 

“Homem”, “mulher”, “masculino” e “feminino”, para a autora, são conceitos 

políticos de oposição, criados como diferentes para legitimar a opressão, por isso, 

construir a diferença é um ato de poder. Traduz uma forma de controle e também de 

dominação sobre o Outro, pois “quem tem poder é quem dá nome às coisas”. 

(HARAWAY, 1995). Constituídos pelos sistemas de signos que ordenam o mundo, os 

indivíduos, quando determinados a partir da generalização dos termos, são vistos como 

seres invariantes, presos em um vazio a-histórico como se fossem programados 

geneticamente. Além de impossibilitar o estabelecimento de outras categorias, os 

discursos dominantes suprimem a violência retórica contida nas diversas linguagens que 

estruturam o nosso campo simbólico – das quais as imagens cinematográficas fazem 

parte – e, por sua vez, a opressão dela resultante.  

A produção de uma subjetividade feminina pelo cinema provém dessa 

manipulação, sendo uma maneira de configurar corpos e mentes que fortalece o mito da 

mulher, induz as mulheres a se reconhecerem na definição criada pelos discursos 

hegemônicos. Segundo Wittig, o mito da mulher é uma “marca” imposta pelo opressor 

sobre os oprimidos, que produz efeitos concretos nas consciências e nos corpos das 

mulheres. O que aparentemente consiste em uma percepção direta e natural, não passa 

de uma formulação discursiva fictícia derivada da interpretação de aspectos físicos. 

Nesse sentido, “mulheres” e “feminino”, por exemplo, não precedem de seu significado, 

uma vez que é necessário que as mulheres sejam constituídas como tal para que sejam 
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assim identificadas. A exaltação das mulheres pela reafirmação dos mitos consiste, 

assim, na eleição de algumas qualidades distintivas por eles instituídas para defini-las, e 

não questioná-las significa admitir as categorias políticas impostas. 

Assim como Wittig, Adrienne Rich (1996) compreende a heterossexualidade 

obrigatória como uma instituição política que exerce o controle sobre as mulheres 

confinando-as a um regime de opressão social (pelo matrimônio e pela maternidade) e 

econômica (pela exploração na divisão sexual do trabalho). Rich afirma que a 

heterossexualidade, não sendo uma “preferência” para as mulheres, opera como uma 

forma de dominação que reflete as necessidades e fantasias masculinas, ocultando as 

formas sociais que relegam as mulheres ao matrimônio e ao amor heterossexual. A 

partir dessa perspectiva, Wittig e Rich defendem uma transformação política dos 

conceitos-chave que sustentam o sistema heterossexual, o que só seria possível 

mediante a supressão das categorias dela derivadas e a adoção de outras. A “existência 

lésbica” seria, então, uma alternativa para romper com o regime econômico e político 

controlado pelos homens porque a lésbica, ao escapar às funções socialmente impostas, 

negaria tanto a definição de “mulher”, como toda a ordem estabelecida. De acordo com 

Wittig, por esse motivo as lésbicas não seriam mulheres.   

 O caráter compulsório da heterossexualidade já havia sido discutido por Gayle 

Rubin (1986) em seu estudo sobre a organização social da sexualidade e a criação do 

que ela denominou sistema sexo-gênero. Para ela, a divisão sexual do trabalho instituída 

pelo sistema de parentesco engendra a diferença sexual ao transformar machos e fêmeas 

em homens e mulheres, estabelecendo-as como categorias reciprocamente exclusivas. 

Essa divisão, ao tomar como pressuposto tanto a identificação com o sexo, quanto o 

direcionamento do desejo sexual ao outro sexo, cria o gênero e a heterossexualidade na 

medida em que constitui o tabu contra os arranjos sexuais divergentes do padrão 

homem-mulher. Esse processo dá origem, ainda, à coerção da sexualidade feminina, 

uma vez que as mulheres são obrigadas a servir ao parentesco por meio de seu 

intercâmbio. 

 Além de ser criticada por autoras como Joan Scott (1996) e Donna Haraway 

(2004) por sua concepção do sistema sexo/gênero estar aprisionada à oposição binária 

entre natureza e cultura, sugerindo que o fator biológico seria uma matéria-prima 

moldada pelo contexto histórico e cultural (o sexo visto como recurso para o gênero), 

Scott ainda discorda que o parentesco seja utilizado como única explicação para a 
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constituição do gênero, já que ele também se constrói por meio de outros aspectos como 

a economia e a política. De qualquer maneira, Haraway ressalta a contribuição de Rubin 

na problematização do determinismo biológico, embora não tenha sido suficiente para 

desconstruir a categoria “corpo” como um discurso social no interior de um sistema 

ideológico polarizado. 

 As reflexões acerca do pensamento heterossexual têm como base o fato de que a 

sua fundação se dá pela instituição do Outro, é a demarcação da diferença o princípio 

essencial do estabelecimento das hierarquias de poder. Partindo dessa lógica é que 

Simone de Beauvoir (1970a) buscou compreender o estabelecimento da hierarquia entre 

os sexos apontando para a produção da mulher nas sociedades e para o fato de que a 

feminilidade é resultado de um investimento simbólico em que a linguagem estrutura os 

significados do que é ser mulher. A subordinação das mulheres viria de sua 

inferiorização já que a categoria outro constitui o signo simbólico do pejorativo. Tal 

inferioridade seria necessária para manter a ordem social e o poder que a postula, sendo 

que a mulher ideal será a que mais conseguir se materializar no Outro.  

A dicotomia masculino/feminino impregna e determina nossa visão de mundo e 

os modos em que vivemos nele. É um mito que parte da repartição da humanidade em 

duas categorias de indivíduos e, ao ser estabelecido como verdade absoluta, coloca 

homens e mulheres diante desses modelos, tendo sua feminilidade e masculinidade 

avaliadas a partir deles; os que desviam dessas idealizações se revelam como 

incoerências. A afirmação da alteridade se dá, assim, pela cristalização de um “eterno 

feminino” que se conforma por meio dos inúmeros mitos tradicionalmente associados às 

mulheres. Beauvoir mostra como esses mitos se constituem em uma “marca” criada em 

função das aspirações dos homens, se apresentando como uma condição, um destino. A 

mulher, assim, seria feita pelos homens no momento em que o mito da feminilidade 

introduz o elemento outro nas sociedades. 

A idealização da feminilidade ganha diferentes contornos na medida em que os 

mitos vão sendo repaginados pelas relações sociais e suas práticas, como demonstrou 

Betty Friedan (1971) ao denunciar a mística feminina propagada nos Estados Unidos no 

período do pós-guerra. Após algumas conquistas das mulheres, principalmente a sua 

maior participação no mercado de trabalho durante a ausência dos homens que serviram 

à guerra, houve no país um investimento discursivo – em que os meios de comunicação 

desenvolveram um papel fundamental – na revalorização de alguns papéis sociais 
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atribuídos às mulheres, como o casamento, a maternidade e o cuidado do lar, como 

aspectos inerentes à realização da feminilidade.  

A “nova mulher” era, na verdade, o ideal do passado, e os valores de autonomia 

e liberalização antes reivindicados pelas mulheres – que possibilitaram o acesso às 

carreiras profissionais e a um maior nível educacional – passam a ser vistos como a 

perda da feminilidade ou a sua masculinização, e a privação do direito de se realizarem 

como “mulher”. Friedan ressalta o fato de que, ao voltarem da guerra, os homens 

reocuparam os seus postos de trabalho, inclusive na imprensa. A “nova mulher” 

difundida pela mística feminina, portanto, era uma criação dos editores e escritores do 

sexo masculino. As pautas direcionadas ao público feminino, antes formadas por ideias 

transformadoras, são substituídas pela oferta de bens de consumo, de detergentes, 

cosméticos, utensílios domésticos e artigos de moda. A mística feminina restringe as 

mulheres ao seu papel sexual e se difunde em todos os âmbitos da cultura, pois “o 

símbolo sexual é mais fácil de ser percebido do que o próprio sexo como símbolo.” 

(FRIEDAN, 1971, p. 272).      

O cinema como uma linguagem, um gerador simbólico da realidade, não 

raramente, reelabora esses mitos, (re)estabelecendo categorias opostas para demarcar a 

diferença e enfatizar os modelos de feminilidade: a virgem e a promíscua/vamp/femme 

fatale, a santa e a pecadora, a mulher casada/viúva/mãe e a solteira, entre outras. O 

cinema de Almodóvar consegue desassociar a figura da mulher da moral religiosa (a 

ameaça do pecado) e de algumas convenções sociais (a mulher pura, virtuosa, recatada), 

o que o afasta da tradição cultural da Espanha em que a sensualidade e o desejo carnal 

iam de encontro à censura e à contenção, expressa em obras clássicas, como as de 

Frederico García Lorca, Ramón Del Valle-Inclán e Luis Buñuel. 

Almodóvar dota as mulheres de um destino próprio, não restringindo as 

personagens femininas em função dos homens, lhes confere autonomia e poder de 

decisão para se realizarem, “seu único problema será conquistar, em um mundo 

medíocre, um destino feito sob medida.” (BEAUVOIR, 1970a, p. 293). Mas, embora o 

diretor afirme suspender as categorizações e tratar os personagens como seres humanos, 

o feminino e o masculino não se encontram exatamente em pé de igualdade porque há 

sempre uma retórica implícita em seus filmes que reafirma – muitas vezes pela 

repaginação de alguns mitos – a soberania do masculino. A dependência afetiva das 

mulheres em relação aos homens e a realimentação da histeria, da loucura feminina, a 
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construção das mulheres como manipuladoras por meio da capacidade de fingir e mentir 

para sobreviver, a maior aptidão para manter laços afetivos, representada pela 

solidariedade feminina, a recorrência da violação das mulheres, muitas vezes 

naturalizada, suavizada ou ridicularizada na construção visual, e a passividade do 

feminino em relação à vivência do desejo sexual são alguns dos discursos utilizados no 

conjunto de sua filmografia.  

Em Fale com ela, a imagem mítica das mulheres consiste em retratá-las como 

fonte de contemplação e, embora estejam na maior parte do tempo imóveis em uma 

cama de hospital, suscitam o desejo masculino e despertam uma série de sentimentos 

nos homens. Na personagem Alicia esse discurso é mais eloquente, já que é ela quem 

desperta o desejo do protagonista Benigno. São os homens, especialmente Benigno e 

Marco, que conduzem a vida das duas mulheres em coma, Alicia e Lydia. A referência 

ao espetáculo Café Müller, de Pina Bausch, na abertura do filme alude a essa ideia: 

 

Quando terminei de escrever Fale com ela e voltei a olhar o rosto de Pina 

[Bausch], com os olhos fechados, vestida com uma exígua combinação, os 

braços e as mãos estendidas, rodeada de obstáculos (mesas e cadeiras de 

madeira), não tive dúvida de que essa era a imagem que melhor representava 

o limbo que habitavam as protagonistas da minha história. Duas mulheres em 
coma que, apesar de sua aparente passividade, provocam nos homens o 

mesmo prazer, a mesma tensão, paixão, ciúmes, desejos e desilusão do que se 

estivessem de pé, com os olhos abertos e falando feito papagaio. 

(ALMODÓVAR, 2011d, p. 275). 

 

 No espetáculo, duas mulheres sonâmbulas se movimentam pelo palco enquanto 

um homem antecipa os seus passos retirando as mesas e cadeiras do caminho para que 

elas não se choquem contra os móveis. O homem desperto pode representar Benigno 

que, após o coma de Alicia, mergulha em seu mundo, passando a frequentar os lugares e 

a fazer tudo que ela gostava – como ver filmes mudos e peças teatrais – para depois lhe 

descrever a experiência. Benigno é o corpo e os olhos de Alicia, é o seu elo com a 

realidade, quem a mantém viva e vai retirá-la, ainda que de forma violenta, do limbo em 

que se encontra.  

 O corpo de Alicia é, durante todo o filme, contemplado pelos homens; por 

Benigno antes do acidente, enquanto ela dança na companhia de balé em frente à casa 

do enfermeiro. Da janela ele acompanha deslumbrado a dançarina em aula; também por 

Marco quando ela, já em coma, muitas vezes está semi-nua na cama do hospital e ele a 

admira pela fresta da porta ou mesmo dentro do quarto, depois de se tornar amigo de 
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Benigno. Há, ainda, outra forma de contemplação de Alicia, personificada pelo olhar da 

câmera, nos inúmeros planos do corpo inerte da paciente na cama do hospital.   

 O coma de Alicia transpõe para ela uma atmosfera misteriosa porque o filme 

pouco revela sobre sua vida e personalidade, que nos é contada praticamente sob o 

ponto de vista de Benigno. Na cena em que Alicia e Lydia são levadas por Benigno e 

Marco para um banho de sol na varanda do quarto, os rostos das duas se movem 

involuntariamente como se estivessem conversando entre elas. O enfermeiro observa e 

diz que elas parecem falar dos dois (IMG. 34). Em seguida, pergunta o que elas estariam 

conversando, já que “as mulheres contam tudo umas para as outras”. 

 

Imagem: 34: Alicia e Lydia 

 

Fonte: (ALMODÓVAR, 2011d). 

 

A cena alude à polaridade entre o universo feminino e o masculino colocando-os 

como domínios impenetráveis pelo sexo oposto. O mistério e a impossibilidade dos dois 

descobrirem o tema da “conversa” não seria, pela fala de Benigno, devido ao estado de 

coma, mas sim por se tratar de uma linguagem que eles não entendem porque é própria 

das mulheres.  Sobre a aura misteriosa que envolve Alicia, Almodóvar comenta: 

 

Sei pouco sobre Alicia. Só sei o que se vê no filme. Às vezes, o roteirista 

conhece o passado dos personagens e seu futuro mais além do final do filme. 
Nesse caso tenho a mesma informação que o espectador. O autêntico filme de 

Alicia começa no final, no teatro, quando encontra Marco emocionado com 

os suspiros de Masurca Fogo. [...] As lâmpadas de lava (como os corredores 

e as copas das árvores balançadas pelo vento) são uma metáfora da intensa 

passagem do tempo. Suas bolhas densas, vagando sem parar no seio de um 
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líquido oleoso, sugerem o limbo misterioso em que vive a bela e jacente 
Alicia. (ALMODÓVAR, 2011d, p. 281). 

 

 Para Beauvoir (1970a), a compreensão da mulher como mistério surge da 

impossibilidade dos homens de adentrar a sua experiência singular; o prazer erótico da 

mulher, os incômodos da menstruação, as dores do parto que são por eles ignorados. A 

reciprocidade, assim, se traduz no mistério, já que, sendo o masculino tomado como 

universal, as categorias por meio das quais os homens interpretam e organizam o mundo 

são consideradas por eles como absolutas. Sem reconhecer a reciprocidade, portanto, as 

mulheres são vistas como um mistério impenetrável e de natureza enigmática. 

A violação de Alicia, cometida por Benigno, é ocultada do espectador e contada 

por meio da metáfora do Amante minguante, filme mudo criado por Almodóvar para 

esconder o ato. Enquanto no discurso explícito a sequência é elaborada para significar o 

estupro, a construção visual engendra um contradiscurso que opera como inversão 

simbólica do que se pretende mostrar. Na cena, Benigno, após ter ido à Filmoteca 

Española assistir à projeção, narra a história para Alicia enquanto massageia o seu 

corpo. Na película, Amparo, cientista, trabalha na criação de uma fórmula de 

emagrecimento, quando seu amante, Alfredo, como prova de amor, ingere a porção 

nunca testada em seres humanos. Como efeito, ele míngua gradativamente tornando-se 

um homem diminuto. Para que Amparo não o veja naquele estado, Alfredo se refugia na 

casa da mãe até o dia em que a cientista o descobre e o leva com ela. À noite, em um 

quarto de hotel, Amparo dorme, e o amante minguante passeia pelo seu corpo em 

direção à vagina, introduzindo partes de seu corpo até entrar por completo e permanecer 

para sempre dentro da amada. 

A imersão de Alfredo na vagina de Amparo simboliza o ato da penetração de 

Benigno em Alicia e, consequentemente, a afirmação da superioridade do enfermeiro 

sobre a paciente. O que se vê diante da câmera, entretanto, é o inverso: Alfredo, 

diminuto, vulnerável e impotente é “engolido” pela imensa cavidade vaginal em que 

fica retido eternamente. A violência de Benigno é, assim, ressignificada e ele é 

transformado, no discurso implícito da trama, em vítima. A vagina surrealista de 

tamanho descomunal construída por Almodóvar é a figuração da mulher devoradora e 

da ameaça que ela representa por seduzir e despertar o desejo incontrolável dos homens, 

que é o que ocorre no processo de culpabilização das vítimas de violência sexual. Não 
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por acaso, o diretor constrói uma vagina cênica de grandes proporções para filmar a 

sequência, como se observa na imagem 35: 

                

Imagem 35: Vagina artificial criada para o filme 

 

Fonte: (PEDRO..., 2015). 

    

 Após a violação, Alicia engravida e desperta do coma, o que, simbolicamente, 

traduz outra inversão, já que é Benigno quem possui o poder de gerar vida ao retirá-la 

do estado vegetativo em que se encontrava, uma espécie de revisitação do conto A bela 

adormecida. O mesmo ocorre com o cirurgião Robert Ledgard em A pele que habito. O 

personagem é uma releitura da figura do criador nos diversos mitos de origem 

disseminados ao longo da história. No filme, Robert cria uma mulher sob sua medida ao 

realizar forçadamente uma transgenitalização em Vicente; mais uma vez, como 

reiteradamente se apresenta nos mitos, é o masculino que engendra o feminino, Vicente 

é uma espécie de Adão moderno, cujo corpo dá origem ao seu duplo assimétrico. Robert 

é a encarnação do Deus criador, tal qual Pigmaleão esculpindo Galatea, ou mesmo a 

reinvenção da natureza pela ciência tão explorada pelo cinema, como em Frankenstein 

(1931), de James Whale e Os olhos sem rosto (1960), de Georges Franju, duas 

inspirações de Almodóvar na elaboração do roteiro de seu filme. (ALMODÓVAR, 

2011i). 

O poder criador do homem sobre a mulher é evocado na sequência 138 do 

roteiro de A pele que habito: 
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As mãos do doutor Ledgard lhe retiram a máscara asséptica do rosto. 
Debaixo se revela um belo rosto de mulher, com os cabelos bastante curtos, 

cresceram cerca de um centímetro. Vicente abre os olhos. Dr. Ledgard: „Não 

posso continuar te chamando de Vicente. A partir de agora você se chamará 

Vera‟. O homem batiza a sua obra com um nome que transmite autenticidade. 

(ALMODÓVAR, 2012, p. 118). 

 

A referência ao batismo de Vera condiz com a transfiguração do corpo masculino para o 

feminino (o homem cria a mulher), mas também assevera a supremacia do cientista 

criador; o ato de nomear a sua obra é, antes de tudo, um exercício de poder. A 

reprodução dos mitos de origem, em que a capacidade de gerar vida é invertida, e são os 

homens os seres que engendram as mulheres, desvela a relação assimétrica entre os 

sexos no plano da reprodução, sendo elas que detêm o privilégio de originar tanto o 

idêntico, como o diferente, conforme discute Françoise Héritier (1996).  Um plano do 

filme é bastante representativo dessa inversão simbólica, como se vê na imagem 36: 

  

Imagem 36: Robert realiza procedimentos em Vera 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Almodóvar afirma que A pele que habito é uma história sobre vingança: A 

mudança de sexo forçada a que Vicente é submetido, motivada pela ira de Robert 

Ledgard pelo estupro de sua filha. Garzo (2011b), em sua apreciação crítica do filme, 

comenta que o experimento que o cirurgião realiza com o corpo de Vicente é um dos 
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atos mais sinistros da história do cinema. Obviamente, o procedimento realizado contra 

a vontade do rapaz constitui uma violência aterradora. Levar em conta, porém, o que 

representa essa violência nos permite questionar os fundamentos dessa interpretação. O 

ato visto como impiedoso é a mudança de sexo não consentida de um jovem 

heterossexual, satisfeito com o seu sexo e com a sua identidade de gênero. Ao ser 

submetido à transgenitalização contra a sua vontade, ele é compelido não apenas a viver 

com outro corpo, como também a incorporar um gênero que lhe foi imposto.  

Por outro lado, a vingança, ou o castigo em jogo, consiste na transformação de 

Vicente em uma mulher, retirando-lhe a virilidade e o poder para convertê-lo no Outro, 

relegando-o a uma posição inferior na hierarquia sexual. É a partir desse deslocamento, 

portanto, que Vicente passa de violador à vítima, do ser que penetra ao que é 

penetrado/violado, uma espécie de ritual de iniciação da mulher, como demonstra 

emblematicamente a cena em que Robert exibe os dilatadores em diversos tamanhos, 

que ele precisa introduzir para a conformação do orifício vaginal (IMG. 37). Tempos 

depois, assim como Benigno devolve Alicia à vida por meio do ato sexual, o 

nascimento da “nova mulher” em A pele que habito ocorre pela violação de Zeca e pela 

relação sexual com Robert. 

 

Imagem 37: Vicente observa os dilatadores à sua frente 

 

Fonte: Extraída do filme pela autora. 
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A mudança de posição gerada pela transformação física de Vicente implica 

também na associação de Vera aos modelos de feminilidade: Assim como Pigmaleão se 

apaixona por Galatea, Robert se vê apaixonado por sua criação, e Vera é retratada como 

a mulher manipuladora, capaz de fingir e atuar para sobreviver, se aproveitando do 

sentimento que o cirurgião nutre por ela. Em alguns momentos o filme a constrói como 

uma ameaça, tal qual se observa na explicação de Almodóvar:   

 

As câmeras estão presentes na vida de Vera, como estão na vida atual das 

pessoas. Além de mostrá-la como um animal cativo, dependendo de seu 

tamanho em relação ao quadro, a imagem de Vera nas telas atribui à narração 

uma informação sutil e significativa. Por exemplo, quando o Homem Tigre a 

descobre nas telas da cozinha, Vera está fazendo yoga com uma bola de 

borracha (das que se utilizam em academias de ginástica). Seu tamanho na 

tela é insignificante. Especialmente quando o Homem Tigre entra no quadro 

e aproxima seu rosto da tela, dá a impressão de que poderia comer Vera (é o 

que tentará nas sequências posteriores). A relação de forças lembra as da 
loira por quem King Kong se apaixona e o gigantesco gorila. Entretanto, 

quando Robert entra em seu quarto e liga o monitor através do qual vê todo o 

quarto de Vera com a cama no meio, a primeira coisa que chama a atenção é 

o tamanho do plasma; centrado na parede, a tela se converte em uma espécie 

de parede transparente. Quando Robert se aproxima da chaisse longue, 

situada em frente à tela, e dá zoom sobre a imagem de Vera até só ver o seu 

rosto, o rosto de Vera é descomunal, gigantesco, comparado ao corpo de 

Robert ou às dimensões do próprio quarto. O rosto de Vera domina o quarto 

e, sem dúvida, o seu morador, embora ele seja o último a se dar conta disso. 

Nesses momentos de estreita e íntima vigilância, ainda que Vera seja a 

vítima, do seu rosto desmesurado emana um poder muito superior ao 
ostentado pelo do doutor Robert, que a contempla extasiado. É ela que parece 

vigiar o cirurgião, e não o contrário. É ela a que transmite a impressão de que 

poderia devorá-lo se ele lhe propusesse. (ALMODÓVAR, 2011i, p. 380-

382). 

 

A fala revela a ambivalência construída imageticamente para indicar o deslocamento de 

posição da personagem. Ora vítima de Zeca, o homem disfarçado de tigre, Vera é 

enquadrada em plongé pelo monitor da cozinha, em sua pequenez e impotência diante 

da voracidade de seu agressor. Em contrapartida, enquadrada no monitor da parede do 

quarto de Robert, Vera se agiganta, encara a câmera com um olhar desafiador, 

representando a ameaça do desejo desmesurado do cirurgião, como um monstro que, 

fabricado e alimentado pelo cientista-criador, se volta contra ele (IMG. 38).    
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            Imagem 38: A inversão de posições de Vera 

 

            Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

A contemplação da beleza feminina, se já existia em Fale com ela, é extremada 

em A pele que habito. O monitor visto na imagem 38 permite ao cirurgião admirar – 

mas também controlar – a sua obra como quem contempla um quadro. As referências às 

obras de Ticiano, com a presença de duas de suas pinturas de temas mitológicos, Vênus 

de Urbino (1538) e Vênus e o organista (1548-1549) no corredor entre os quartos de 

Robert e Vera enfatizam o prazer voyeurístico do corpo feminino (IMG. 40). No quarto 

do cirurgião, vê-se uma pintura do artista espanhol Guillermo Pérez-Villalta, Dionisos 

encuentra a Ariadna en Naxos (2008). O quadro apresenta traços da obra de Ticiano 

(IMG. 39) – o tema mitológico, o colorido e a composição – e retrata o momento em 

que o deus Dionísio encontra Ariadna, filha de Minos e Pasífae, na ilha de Naxos, 

depois de ser abandonada por Teseo, a quem planejou derrotar para conseguir sair do 

labirinto em que estava confinada. Dionísio, assim, a encontra adormecida e lhe 

converte em sua esposa. (TERÁN, 2011). A tela aparece ao fundo, atrás de Robert e, à 

frente, a câmera enfoca o monitor com a imagem de Vera, acentuando a analogia ao 
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discurso da criação. A posição em que Vera se deita na cama em seu quarto forma um 

quadro com a mesma composição das pinturas de Ticiano, como mostra a imagem 40. 

 

Imagem 39: Quadro de Guillermo Pérez-Villalta 

 

Fonte: (LOS EASTER..., 2011). 

 

  Imagem 40: Vera reproduz as poses dos quadros de Ticiano 

 

Fonte: (EL ARTE..., 2014); Extraída do filme pela autora. 
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 Mais adiante, a cena do quadro se materializa quando Vera está na cozinha 

preparando o café da manhã junto com Marilia. No roteiro, Almodóvar afirma que a 

mudança no traje da personagem, do body para um camisão de Robert, representa a 

mudança de status de Vera na casa, assim como a transformação de sua relação com o 

médico. Robert, o “Dionísio moderno”, converteu Vera em sua “esposa”, como 

expressa a obra de Pérez-Villalta. A ideia da criação da mulher pelo homem é também 

enfatizada por Almodóvar quando ele se refere ao diretor de cinema como um criador 

de mulheres. Assim como Robert fabrica Vera e projeta nela as suas aspirações e 

fantasias, Almodóvar vê o diretor de cinema como aquele que transforma as atrizes na 

figura feminina desejada: 

 

E em relação ao mago do suspense, é muito difícil subtrair a influência de 

Hitschcock e de Vértigo, especificamente. Em Abraços partidos, quando o 

diretor Mateo Blanco dirige Lena com um sussurro nas provas de maquiagem 

e cabelo, está criando uma nova mulher para seu próprio prazer e, para que 

Lena possa fugir de sua vida calamitosa e se refugiar nessa nova mulher, ele 

lhe propõe o personagem de Pina. Aí já estava Vértigo e James Stewart se 

encarregando do estilismo, a cor do cabelo, o penteado, a roupa de Kim 

Novak, até convertê-la na mulher morta que tanto amou. Quando vejo 
Stewart rejeitando trajes em uma loja de moda e a funcionária lhe dizendo: 

„já vejo que o senhor sabe muito bem o que quer‟, vejo a mim mesmo, 

decidindo e provando nas atrizes os vestidos que lhes ajudarão a se converter 

em „outra mulher‟ para mim. James Stewart representa a figura do diretor.  

(ALMODÓVAR, 2011i, p. 382-384).      

 

Tanto a criação da mulher como objeto de desejo e contemplação, como a encarnação 

da fantasia da “mulher artificial perfeita” para o diretor, definem o masculino como o 

ser transcendente e transformador. A libertação de Vera nas cenas finais pode remeter 

tanto à desvinculação da autoridade do criador, em que a criatura conquista a autonomia 

para seguir redefinindo-se de acordo com suas próprias aspirações, como também a 

reiteração do mito de Pigmaleão, em que, apaixonado por sua obra, é finalmente 

dominado e destruído por ela.    

 A complexidade dessas imagens e discursos expõe a ambivalência dos 

significados textuais de uma produção cultural. Sendo o cinema uma forma simbólica 

de contar histórias e de tornar inteligíveis as experiências e os códigos sociais que se 

configuram no espaço narrativo, é um ato constante de negociação de identidades, 

discursos, valores, de poder e de posições. A faculdade de ficcionar e a ilusão dela 

resultante são partes constitutivas do que o cinema elabora. O jogo ilusório proposto 

pela experiência cinematográfica não precisa, necessariamente, anular a “realidade”, 
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mas, para se confirmar, a ilusão tem que acontecer, uma vez que o objeto se constrói 

quando é idealizado. O cinema, assim, é uma de nossas mitologias contemporâneas, 

uma elaboração da realidade a partir das histórias que são constantemente recontadas; “a 

história volta em forma de farsa”, mas não seria a própria história uma farsa, uma 

construção artificial? 

 Segundo Judith Butler (2002), a fantasia do cineasta é a crença em seu poder de 

transformar o que registra. Almodóvar, ao se colocar como um criador que, diante da 

câmera, transforma as atrizes nas mulheres desejadas, atribui a si mesmo o poder de 

conferir essa feminilidade, de “batizar” essas mulheres conforme um modelo. A câmera, 

por sua vez, produz e legitima as mulheres que o diretor cria, sendo também um 

instrumento de poder, pois assume o olhar corporizado do privilégio masculino, 

controlando o campo de significação.  

Ao que parece, Almodóvar não questiona a si mesmo como um homem que 

“representa” as mulheres, não se opõe ao seu próprio privilégio de um homem que fala 

da condição feminina. Apesar da centralidade das mulheres em muitos de seus filmes, o 

feminino parece muito mais como uma temática do que como a proposta de uma nova 

linguagem do desejo que se aproprie da cultura dominante para transpor os termos da 

dominação. A subversão ocorre quando os discursos hegemônicos são recriados em 

outros parâmetros, e não quando, ainda que deslocados alguns padrões, permanecem a 

eles subordinados. Se, de acordo com Merri Toras (2000), a linguagem estrutura a 

realidade e, a partir dela, se conformam todos os mundos possíveis, uma mudança nos 

padrões visuais do cinema implica na reelaboração da linguagem do desejo. No capítulo 

seguinte, essa perspectiva será discutida na obra de Almodóvar por meio da análise de 

um desejo concreto, o desejo sexual vivenciado pelos personagens, e os códigos 

utilizados para comunicá-lo em seus filmes.  

 

 

 

 

 

 





167 

 

4 CORPO, SEXUALIDADE, DESEJO: O UNIVERSO MORAL EM 

ALMODÓVAR 

 

Este capítulo consiste na discussão sobre a maneira como os personagens no 

cinema de Almodóvar se constituem como sujeitos morais, tendo o desejo como o eixo 

norteador de suas ações e como estruturador dos sentidos e significados em torno do 

gênero, do corpo e da sexualidade no campo da experiência. Em um primeiro momento, 

aborda-se o universo moral almodovariano, baseando-se nas concepções de Michel 

Foucault sobre a sexualidade e a formação dos indivíduos como sujeitos morais de uma 

determinada conduta sexual. Tais conceitos são aliados às características narrativas do 

diretor e à maneira como ele constitui estética e discursivamente um universo moral 

próprio.  

Em seguida, realiza-se uma análise dos enunciados desses filmes no que diz 

respeito ao desejo, demonstrando como esse aspecto é construído de forma distinta no 

tocante aos gêneros. Nessa perspectiva, aborda-se a significação do corpo como 

mediador do desejo, sendo o elemento que permite a sua concretização, além de como o 

aparato cinematográfico elabora as formulações discursivas que estruturam 

imageticamente os termos da diferença sexual. Por último, a partir de mudanças 

empreendidas pelo diretor ao longo de sua filmografia, compreendidas aqui como uma 

reterritorialização (geográfica e cultural), discute-se a contribuição da utopia 

almodovariana na criação de um universo fílmico/narrativo particular que, se por um 

lado proclama a total liberdade e vivência plena do desejo – como também do gênero e 

da sexualidade –, paradoxalmente, sugere a sua impossibilidade. 

 

4.1 Almodóvar e a moral dos excessos 

 

Uma das referências recorrentes nas discussões sobre o cinema de Almodóvar é 

a ideia de que o desejo seria o eixo norteador de suas histórias (CAÑIZAL, 1996; 

SMITH, 1998; SANTANA, 2007). Mais do que apontá-lo como elemento que estrutura 

as ações dos personagens, propõe-se aqui analisar os deslocamentos e as elaborações 

discursivas engendradas na construção desse desejo.  
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Primeiramente, é preciso pensar na mudança de perspectiva que o diretor efetua 

na lógica do desejo em relação à fase anterior ao seu cinema. A temática do desejo, 

antes da abertura democrática da Espanha, não era significativamente explorada nos 

filmes, ausência que talvez seja um reflexo da censura moral que acometia o país. Não 

seria casualidade, portanto, que o diretor cuja obra mais se destacou pela abordagem do 

tema, Luis Buñuel, se mantivesse exilado durante a ditadura. A liberdade criativa de 

Buñuel permitiu que o seu cinema se configurasse como uma potente crítica aos 

preceitos morais conservadores da sociedade espanhola, como a religião, a família 

burguesa e as tradições rurais. O viés surrealista, seguindo a linha de Salvador Dali, 

constrói as histórias como uma teia que perscruta o universo onírico e do inconsciente 

como o reduto das manifestações dos desejos.  

O desejo está sempre presente no cinema de Buñuel como o irrealizável, como a 

busca incessante de uma satisfação que nunca se concretiza. O desejo, assim, se traduz 

na falta, na impossibilidade da sua realização plena, e há um universo moral que paira 

sobre os personagens, orientando a sua conduta como um marco de referência para as 

ações. O que não significa que os seus filmes adotem uma postura moralista, nem 

mesmo maniqueísta, mas que os códigos morais não deixam de estar presentes, se 

impondo frente aos desejos e às pulsões.     

Em Almodóvar o desejo se configura de uma maneira distinta. Seguindo a 

tradição estético-literária e narrativa da produção cultural espanhola, o surrealismo está 

presente, mas não em uma abordagem onírica, e sim na apresentação de situações 

levadas ao limite, porém revestidas de naturalismo. O desejo não é colocado como uma 

manifestação do inconsciente, como algo distante do seu objeto, mas é situado na 

dimensão da experiência que, aliado à paixão, é o que justifica as práticas e, por isso, 

constitui os sujeitos. Não se trata, tampouco, de um desejo exclusivamente sexual, do 

Eros, mas, sobretudo, de um desejo de liberdade. Liberdade que se traduz em 

autenticidade: Um indivíduo é mais livre quanto mais se torna o que se quer ser e se 

permite agir conforme as leis de seu próprio desejo. E por se localizar no âmbito da 

experiência, essa liberdade/autenticidade é mediada pelo corpo. É através do corpo que 

o desejo se materializa, como será discutido mais adiante.  

Na ótica almodovariana, a noção de autenticidade não é compreendida a partir 

de um suposto “real”, como se houvesse um princípio original das identidades, dos 

corpos, dos gêneros, dos sexos; tudo está em movimento, em processo, logo a 
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autenticidade está no próprio artifício. É na constante (e múltipla) possibilidade de 

construção de si mesmo que se encontra o autêntico. Desse modo, o desejo não é apenas 

o motor das histórias, mas é, antes de tudo, o princípio moral das condutas dos 

personagens. 

Para Michel Foucault, a conformação dos indivíduos se dá tanto pelo efeito dos 

discursos e dispositivos que atuam sobre eles, como pela subjetivação em que, mediante 

processos de autocrítica e de autorreflexão, constituem a si mesmos ao se tornarem 

sujeitos morais de suas próprias condutas. Ao empreender a genealogia do poder 

(FOUCAULT, 2007), ele analisa a sua relação com o conhecimento, destacando como a 

modernidade implicou na criação de tecnologias encarregadas de disciplinar os corpos, 

processo que marcou a inserção do indivíduo no campo do saber e a formação de um 

novo tipo de poder coercitivo que os atravessa. Haveria, assim, um conjunto de técnicas, 

instrumentos, procedimentos que caracterizariam a disciplina, métodos destinados ao 

controle minucioso do corpo, e que estariam a cargo das instituições para “fabricar” os 

indivíduos, tornando-os objetos e instrumentos de um poder disciplinar. 

Desse modo, os mesmos dispositivos que criariam os objetos, produziriam os 

seus sujeitos, de maneira que não existiria, por exemplo, a homossexualidade sem o 

homossexual ou a loucura sem o louco. É a partir de uma mudança de perspectiva que o 

autor promove o salto de uma analítica do saber-poder para uma ética do sujeito, para a 

problemática da elaboração das subjetividades. Como um produto de seu tempo, o 

sujeito seria constituído pelos dispositivos de sua época, mas também estaria submetido 

a um processo de subjetivação que lhe permitiria determinado grau de liberdade para 

reagir e até mesmo se distanciar desses objetos. (VEYNE, 2011). 

Na lógica foucaultiana, o conhecimento não se desprende dos discursos de seu 

tempo ou das molduras formais nos quais o pensamento se configura. O discurso é 

paradigmático, não há como escapar de seu domínio, não haveria, portanto, uma 

verdade dos fenômenos, baseada em leis gerais trans-históricas, mas eles deveriam ser 

compreendidos em sua singularidade, localizados historicamente. Cada época, assim, 

produziria os seus regimes de verdade, e sua análise consistiria em trabalhar cada 

verdade em seu tempo. (VEYNE, 2011). 

Partindo dessa concepção, Foucault (1999) investiga a história da sexualidade 

para problematizar uma suposta “verdade do sexo”, mostrando que a noção moderna de 

sexualidade corresponde a um dispositivo histórico, fruto de uma complexa tecnologia 
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política que, mais do que criar mecanismos de repressão ao sexo, se centrou em seus 

efeitos produtivos para a sua regulação. A sexualidade, assim, seria um conjunto de 

efeitos engendrados nos corpos, alvos de tecnologias precisas elaboradas para construir 

discursos sobre o sexo, não apenas situando-o no âmbito moral, mas inserindo-o no 

campo da racionalidade.  

 O que diferiria as sociedades modernas das anteriores seria a colocação do sexo 

em discurso e a utilização de uma série de mecanismos de incitação a falar sobre ele. A 

criação de uma scientia sexualis levou à produção da sexualidade e de heterogeneidades 

sexuais, de sexualidades polimorfas, periféricas, das “perversões”, como resultado do 

controle e da normalização das práticas. O dispositivo de sexualidade tornou-se um 

aparelho de produção de uma verdade do sexo e dos prazeres baseada em uma forma de 

poder-saber cuja técnica consiste na confissão. Essa última, que já na Idade Média 

correspondia, para as sociedades ocidentais, a um ritual de produção da verdade, tanto 

por meio da igreja, quanto pelas instituições jurídicas, passa a ser modelada pelo 

discurso científico.  

A técnica da confissão é a expressão da individualização pelo poder, impelindo o 

indivíduo que confessa a produzir discursos sobre si mesmo, e que serão objeto de 

vigília, de exame e de classificação. A compreensão do poder por Foucault não se 

refere, entretanto, a uma força exterior que age sobre os corpos de cima para baixo, mas 

é visto como parte constitutiva dos próprios prazeres que ele institui. A lei é constitutiva 

do desejo, os dois elementos estão articulados em uma relação mais complexa do que a 

de interdição/repressão, de modo que, para o autor, seria mais coerente pensar em 

tecnologias positivas de poder, dada a impossibilidade de se escapar dele. Tudo estaria 

investido de poder, esse estaria presente e configuraria até o que se coloca em oposição 

a ele. Esse poder tampouco seria entendido como soberania, ou pela relação binária 

entre dominantes e dominados, mas como uma multiplicidade de forças que emergem e 

atuam nas mais diversas instâncias do corpo social, envolvendo trocas, lutas, 

redistribuições e negociações; “o poder está em toda a parte” e “se produz em cada 

instante”.  

Essa tecnologia do sexo marca um momento específico em que a sexualidade 

passa a ser de interesse do Estado, em que se empreende uma espécie de agenciamento 

político da vida, de gerenciamento dos corpos e prazeres. O dispositivo de sexualidade é 

um conjunto de técnicas e procedimentos próprios da modernidade, tendo sua formação 
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desde o cristianismo medieval, cuja concepção do sexo se centrava na “carne”, na morte 

e no castigo eterno, até a incorporação do sexo no âmbito de uma discursividade 

científica, em que a preocupação se desloca da “carne” para o organismo, para lógica da 

vida e da doença. 

Essa acepção moderna se diferenciaria da arts erotica da Antiguidade, que 

corresponde a uma dinâmica dos prazeres centrada, pensada e definida na prática, 

enquanto a “sexualidade” moderna é estabelecida pela censura, pelas interdições e 

normas. Uma maneira de conceber as práticas sexuais não em função de um código 

sistemático que institui padrões de comportamentos, sanções e proibições, mas que se 

configura em torno de um regime do “uso dos prazeres”. Longe de buscar a anulação do 

prazer, tal regime opera na lógica do equilíbrio entre o prazer e o desejo, ao traçar um 

limite e canalizá-lo para a satisfação de uma necessidade. (FOUCAULT, 1998). 

A virada promovida de A vontade de saber para O uso dos prazeres e O cuidado 

de si consiste em deslocar a problemática da história da sexualidade de uma teoria do 

sexo-desejo para uma análise dos corpos e prazeres. Partir da ideia do sexo e do desejo 

como uma instância própria os descolaria do poder que os instaura, o que implicaria 

pensá-los nos termos das leis e das interdições ou do seu aspecto negativo. Isso 

suprimiria os efeitos produtivos do poder, uma vez que o conceito de “sexo” já está 

investido do dispositivo de sexualidade, é constituído por ele. Ilusão seria, assim, 

“acreditar que dizendo-se sim ao sexo se está dizendo não ao poder; ao contrário, se está 

seguindo a linha do dispositivo geral de sexualidade.” (FOUCAULT, 1999, p. 147). O 

sexo não seria uma esfera autônoma, que criaria os efeitos da sexualidade, mas uma 

espécie de linha imaginária inscrita pelo dispositivo para garantir a sua operação. Logo, 

o caminho não seria reportar a história da sexualidade ao seu domínio, mas mostrar 

como ele “se encontra na dependência histórica da sexualidade”. (FOUCAULT, 1999, 

p. 147). 

É desse modo que, do enfoque analítico dos discursos e dispositivos, das 

relações entre saber e poder, o eixo temático da genealogia foucaultiana se volta para as 

formas de subjetividade, para as maneiras como os indivíduos se reconhecem como 

sujeitos sexuais. (FOUCAULT, 1998). A ideia de subjetivação de Foucault rompe com 

a noção metafísica de sujeito soberano para pensar que a conformação dos sujeitos se dá 

pelos discursos e dispositivos que regulam as suas práticas, dirigem os seus corpos e os 

investem de técnicas de saber-poder, mas também por uma “estilização da existência”. 
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(VEYNE, 2011). Os indivíduos teriam, assim, determinada margem de liberdade para as 

escolhas individuais, para tomar distância das normas e até mesmo reagir a elas. A 

agência dos indivíduos emergiria das relações de força que estruturam o corpo social, 

considerando que onde há poder, há também resistência. 

A “estilização da existência” consistiria na ideia do indivíduo como um artesão 

de si mesmo, que disporia de uma série de técnicas de si para operar transformações e se 

constituir como sujeitos. A subjetivação se refere ao processo pelo qual os indivíduos 

estabelecem relações com as normas, os valores e as regras, e se submetem a eles, 

tornando-se sujeitos de uma conduta; em outras palavras, é a constituição dos 

indivíduos como sujeitos morais. Pensar os sujeitos do ponto de vista da “moral” 

envolve analisar a maneira como eles se comportam em relação a esse conjunto 

prescritivo, se obedecem ou resistem a ele, e como eles se conduzem a partir da 

referência a um determinado código moral culturalmente estabelecido. (FOUCAULT, 

1998). 

Nesse sentido, a noção de subjetivação das moralidades alude à singularidade 

das posições de sujeito, considerando as variações nos modos de sujeição sob um 

mesmo código moral: 

 

Estamos bem longe de uma forma de austeridade que tenda a sujeitar todos 

os indivíduos da mesma forma, os mais orgulhosos como os mais humildes, 

sob uma lei universal, da qual apenas a aplicação poderia ser modulada pela 

instauração de uma casuística. Ao contrário, tudo aqui é questão de 

ajustamento, de circunstância, de posição pessoal. As poucas grandes leis 

comuns – da cidade, da religião ou da natureza – permanecem presentes, mas 

como se elas desenhassem ao longe um círculo bem largo no interior do qual 
o pensamento prático deve definir o que convém fazer. (...) Portanto, não é 

universalizando a regra de sua ação que, nessa forma de moral, o indivíduo se 

constitui como sujeito ético; é, ao contrário, por meio de uma atitude e de 

uma procura que individualizam sua ação, que modulam e que até podem dar 

um brilho singular pela estrutura racional e refletida que lhe confere. 

(FOUCAULT, 1998, p. 58-59). 

 

É a subjetivação, portanto, que vai demarcar a posição de sujeito na medida em que os 

indivíduos, em uma constante prática de si, se constituem face a si próprios e se 

comportam de determinada maneira em relação às regras e aos valores, por meio da 

revolta ou da submissão, perante uma iniciativa de liberdade. 

 Partindo dessa ideia de subjetivação é que Foucault vai analisar como, e por 

meio de quais mecanismos e procedimentos, os indivíduos vão se constituir como 

sujeitos sexuais, em diferentes épocas, para empreender a história da sexualidade. A sua 
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pesquisa vai tratar, desde a Antiguidade, passando pela doutrina cristã da carne, até a 

concepção moderna de sexualidade, da maneira com que os indivíduos foram chamados 

a se reconhecer como sujeitos morais da conduta sexual, e de que forma essa 

subjetivação se configurou e se modificou em cada contexto histórico.  

 No período grego clássico “o uso dos prazeres” se baseava em uma prática que 

tinha sua existência, seu status e suas regras ancoradas em um princípio de equilíbrio e 

domínio de si em torno da dinâmica entre prazer e desejo. A virtude consistiria em um 

constante exercício de autocontrole, não em função da anulação do prazer, das 

interdições para barrar o desejo, mas para impedir que se caísse no excesso. O cuidado 

de si, a intensificação de uma relação consigo, corresponde à capacidade individual de 

fixar um limite interno para que o prazer e o desejo sejam vivenciados em detrimento da 

satisfação de uma necessidade, somente do que é necessário ao corpo. (FOUCAULT, 

1998; 2005). 

 Diferentemente da moral cristã, que concebe o sexo na lógica do mal e do 

pecado, ou da sexualidade moderna, que institui um sistema de leis e de condutas para 

estabelecer fronteiras entre o permitido e o proibido, demarcando o dimorfismo das 

relações e o diferencial dos desejos, a moral sexual da Antiguidade gira em torno da 

questão de si mesmo, da prudência, da reflexão, do cálculo e da atenção vigilante no 

tocante aos seus próprios atos. Isto é, trata-se de uma moral sexual baseada, 

fundamentalmente, no bom uso dos prazeres. Gradativamente, um estilo mais rigoroso 

se configura e reestrutura a relação moral do sujeito com a própria atividade sexual. O 

pensamento médico e filosófico modifica e reelabora essa relação nos termos da 

experiência, engendrando uma “cultura de si”, uma prática social que fez surgir um 

novo modo de conhecimento e um saber que abarcam os cuidados com o corpo, os 

regimes de saúde e a satisfação prudente das necessidades. O cuidado de si toma a 

forma de uma prática social porque intensifica as relações sociais ao se configurar como 

estruturas mais ou menos institucionalizadas que reorganizam a relação com a esposa, 

com os rapazes e com a verdade – se ajustando ao pensamento e à prática médica. 

(FOUCAULT, 2005). 

 O desenvolvimento da cultura de si marca, assim, um deslocamento da moral 

dos prazeres, que consiste na ênfase em uma arte de viver baseada no trabalho sobre si 

mesmo, mas, sobretudo, no autoconhecimento, na necessidade de se examinar 

constantemente, de controlar os seus atos buscando na verdade do que se é e do que se 
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faz o núcleo da constituição do sujeito moral. Já se percebem, a partir daí, indícios de 

uma transição nos regimes dos prazeres, em que a arte erótica vai perdendo a 

centralidade para uma prática ascética voltada para a verdade e o conhecimento de si. 

(FOUCAULT, 2005). 

 A história da sexualidade desenvolvida por Foucault descortina a relação do 

“uso dos prazeres” como um regime de critérios estéticos e éticos da existência que 

podem ser analisados em sua especificidade e demonstram os diferentes modos de 

subjetivação por meio dos quais os indivíduos se constituem como sujeitos morais de 

uma conduta sexual. Convém observar, ademais, que a investigação da moral dos 

prazeres em uma perspectiva histórica demonstra que, independentemente da maneira 

como os sujeitos se relacionam com os códigos morais de seu tempo, a conduta sexual 

sempre foi marcada pela valorização da austeridade. Seja pela ideia da “temperança” da 

lógica dos aphrodisia, da privação e contenção da lógica cristã da carne, ou da censura e 

interdição da concepção moderna de sexualidade e sua discursividade científica, a moral 

sexual sempre foi determinada no âmbito do rigor, da moderação, da continência, do 

autocontrole. A imoralidade no que concerne aos prazeres do sexo é a fronteira que 

demarca o exagero, o excesso no comportamento, no desejo, na libido, nas práticas 

sexuais. 

 A partir da ideia de posição de sujeito de Foucault, é possível pensar, na 

filmografia de Almodóvar, em como se dá a constituição das práticas sexuais como 

campo moral nessas narrativas, em como os personagens se concebem como sujeitos 

morais ou, mais especificamente, como sujeitos sexuais, analisando as formulações 

discursivas e a construção visual empregada para comunicar tais questões. Um indício 

para a compreensão desses aspectos em sua obra é uma das cenas de Má educação, em 

que o personagem Enrique Goded, cineasta, ao recortar notícias de jornais em busca de 

uma ideia para seu novo filme, se depara com uma que lê para seu assistente:  

 

Em Taiwan, uma mulher se joga em um tanque de crocodilos famintos em 

um zoológico no horário de maior fluxo. Quando o primeiro crocodilo lhe 

atacou, a mulher o abraçou, dizem os presentes. Os crocodilos devoraram o 

corpo da mulher, que não se queixava, em poucos minutos. (ALMODÓVAR, 

2004, p. 93) 

 

Embora a tragédia noticiada pelo jornal esteja associada à história do filme, uma vez 

que faz referência ao desejo e encantamento que Juan desperta em Enrique, assim como 
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os riscos que uma entrega a essa paixão suscitaria, ela também poderia ser pensada 

como uma metáfora para o desejo de maneira geral na filmografia de Almodóvar. 

 O desejo é a linha condutora do universo almodovariano, é o que dá nome à sua 

produtora e compreende o cerne de sua obra, como afirma o escritor e roteirista Jesús 

Ferrero
31

, co-autor de Matador (1986) e revisor de Carne trêmula. Segundo ele, o 

desejo em Almodóvar “é uma força maior em todos os seus filmes, a força que sustenta 

tudo, que move e determina a vida dos personagens”. Um dos elementos que atribuem 

singularidade aos personagens é o fato de eles serem movidos por um desejo que 

funciona como o motor das tramas, mas que não se desvencilha do seu poder corruptor 

e destruidor. Isso não por um moralismo didático, a favor da contenção dos desejos, mas 

pelo seu contrário; é por ele ser vivenciado sem limites que o desejo pode, muitas vezes, 

tornar-se danoso. 

 O escritor, colunista e crítico de cinema Gustavo Martín Garzo (2004) compara 

os personagens de Almodóvar aos monstros criados pelo cinema, afirmando que esses 

últimos não passam de uma metáfora do coração humano, envolto pela escuridão de 

seus desejos recônditos. A monstruosidade residiria na intensidade do desejo e, nesse 

sentido, os personagens de Almodóvar seriam monstros pela impossibilidade de 

renunciar ao próprio desejo, por serem vítimas da magnitude de seus sentimentos.   

 Os monstros representariam, na realidade, o próprio desejo humano e estariam, 

por isso, além do limite moral. Por meio dessa ideia do desejo primário e sem limites é 

que o cinema clássico – assim como a literatura – vai delinear a figura do monstro como 

o mal que precisa ser combatido, uma força contra a qual se deve lutar. É assim, por 

exemplo, que o monstro criado pelo Dr. Frankestein se torna uma ameaça destrutiva 

porque ele não passa de uma metáfora para a vaidade humana, movida pelo desejo 

desmesurado do cientista-criador.  

 Os “monstros” de Almodóvar colapsam os limites do desejo e, devido a isso, 

precisam pagar um alto preço. O desejo em Almodóvar, entretanto, não é visto por uma 

lente maniqueísta, não é um mal que se deve evitar, visto que em seus filmes não existe 

a culpa. Essa última não interessa ao diretor, dada a sua vinculação à moral religiosa tão 

impregnada na cultura espanhola. Se não existe culpa, nem pecado, seus personagens 

são revestidos de uma autonomia moral e de uma ausência de preconceitos, que os 

                                                             
31 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 03 dez. 2014. 
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permite a liberdade de decisão – e de ação – para expressarem sem limites os seus ideais 

e as suas fantasias. (ALMODÓVAR, 1989, 1994).   

 Se houvesse, assim, uma moral no cinema de Almodóvar, seria a “moral do 

excesso”. Seus personagens são caracterizados pela exacerbação dos desejos, dos 

sentimentos, das condutas, das fantasias. A busca incessante e deliberada pela satisfação 

dos desejos, mesmo que isso os leve a pagar um alto tributo, é o que situa esses 

indivíduos no limiar da loucura, da marginalidade e da abjeção. Ao contrário do que 

Foucault nos mostra por meio da constituição da moral sexual, no universo 

almodovariano não há preocupação com a prudência, não há sanções para os 

comportamentos e, mesmo quando ocorrem, como na punição de Benigno em Fale com 

ela, os personagens não são julgados pelos seus atos, mas acabam sendo humanizados 

ao justificarem as suas condutas pela incapacidade de contenção dos desejos. A lógica é 

invertida e os personagens se tornam vítimas do próprio desejo, como se vê na crítica de 

Má educação, por Gustavo Martín Garzo:  

 

Se não podemos julgar os personagens desse filme, inclusive quando chegam 

a cometer atos atrozes, é porque todos eles estão doentes de desejo. O Padre 

Manolo porque quer tudo, primeiro na figura do garoto e logo na de Juan; 

Ignacio porque a chantagem não é para ele um fim em si mesmo, senão um 

meio para recuperar o corpo que teve quando criança; Enrique porque ainda 

que se deixe corromper, o faz para descobrir o mistério desse jovem ator que 

a ele recorreu em busca de trabalho e por quem se apaixonou. Todos, em 

suma, como a jovem de Barba Azul, querem se aproximar desse quarto 

fechado que é o escuro domínio do coração que deseja. (GARZO, 2011d, p. 

306-307). 

 

O próprio Almodóvar costuma dizer que o barroco está presente em sua obra não só 

esteticamente, mas também no comportamento de seus personagens, ou seja, no excesso 

do modo de agir e de sentir. (STRAUSS, 2008).  

 Tal qual a metáfora do crocodilo, o desejo em Almodóvar é aquilo ao qual se 

lançam os personagens para serem por ele devorados, consumidos e, ainda assim, o 

agarram com uma voracidade apaixonada. O desejo é a medida de seus atos, o que lhes 

proporciona prazer ou infelicidade, é o que dirige a vida desses indivíduos e a única lei 

que rege as suas condutas. Se há que se pagar algum preço, que seja pela satisfação dos 

desejos e não pela sua repressão; sendo assim, “os personagens morrem, mas chegam 

onde querem chegar” (ALMODÓVAR, 1994), pois, “a lei do desejo exige que para 
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desfrutar de um prazer absoluto há que pagar um preço também absoluto.” (FOIX, 

2011a, p. 103). 

 Como já mencionado anteriormente, esse desejo assume várias dimensões, 

podendo aparecer vinculado ao prazer sexual, mas também ao amor e à paixão – sem 

necessariamente remeter ao sexo em si – a uma ambição ou a um anseio de liberdade, 

associada ao poder de decisão sobre si mesmo, à autonomia das ações e plenitude da 

experiência individual ou à “fabricação” de si para se transformar no que se quer. A 

seguir, a temática do desejo em Almodóvar será explorada em cada um desses aspectos, 

a fim de se compreender os sentidos produzidos quando ela é tratada em diferentes 

contextos e níveis de experiência. Dado que esse desejo é vivenciado pelos personagens 

na prática, convém pensar, como sugere Foucault, em corpos e prazeres, em como esses 

indivíduos, por meio da ideia que se elabora sobre o tema, se relacionam com essas 

categorias e se constituem enquanto sujeitos de uma determinada conduta que paira no 

universo fílmico. Além dos enunciados contidos no interior das narrativas, também são 

considerados os discursos do diretor – em diferentes épocas de sua carreira – sobre 

como ele opera a questão do desejo e as mensagens que ele pretende passar a partir 

disso, aliado às opiniões de críticos de cinema sobre a sua abordagem em torno dessa 

temática.      

 

4.2 O gênero do desejo 

   

A partir da década de 1970, influenciadas pelas reflexões do movimento 

feminista, teóricas do cinema dão início às discussões sobre o lugar da mulher nas 

produções cinematográficas. É nessa época também que cineastas feministas começam 

a produzir o que denominaram “contracinema”, um cinema de resistência à narrativa 

clássica. Já era anterior a essa época o surgimento de movimentos de vanguarda que 

contestavam a tradição narrativa do cinema, como o realismo crítico, o empirismo, o 

expressionismo, o neo-realismo italiano e o “cinema-verdade” proposto por Dziga 

Vertov. A reivindicação das mulheres, entretanto, era a de que esses movimentos 

contestavam alguns elementos da narrativa clássica, mas continuavam orientados por 

um olhar masculino. Seria preciso, assim, deslocar esse olhar e promover uma 
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transformação do esquema visual que pudesse exigir outro tipo de engajamento por 

parte do espectador. 

Na perspectiva de Laura Mulvey (1983), o cinema clássico é dominado por uma 

lógica masculina do olhar, em que a mulher é colocada como objeto de desejo e de 

contemplação. A mulher seria concebida como o significante do outro masculino, na 

qual o homem projetaria suas fantasias e obsessões, colocando-a em uma posição de 

portadora e não produtora de significado, o que seria, para a autora, o reflexo da cultura 

patriarcal. Para Mulvey, a especificidade do cinema seria o prazer visual e, se tratando 

de um mundo marcado pela desigualdade sexual, o olhar cinematográfico estaria 

organizado por uma lógica do ativo/masculino e do passivo/feminino. O espectador do 

cinema clássico de Hollywood teria então uma relação de voyeurismo com as mulheres, 

essas tomadas como objeto de consumo/desejo. Seguindo a mesma lógica, Inês Gil 

(2009) afirma que o cinema foi originalmente concebido como o espaço para olhar o 

outro em seu mundo privado, e se desenvolveu mediante uma ideia de prazer escópico 

ao tomar esse outro como objeto. O cinema mainstream, portanto, é construído em 

função de um público masculino que reproduz a mulher de acordo com os seus desejos 

e fantasias e o corpo feminino é sensualizado para satisfazer a esses desejos. 

Diante da sua função exibicionista, a objetificação sexual da mulher se opõe ao 

personagem masculino como sujeito da história, responsável por desenrolar os 

acontecimentos. O homem detém o poder porque é o dono do olhar, é ele quem controla 

o filme em seu universo diegético (o espaço fictício da narrativa) e extradiegético (o 

olhar do espectador que se identifica com o protagonista masculino). A figura da mulher 

opera como objeto erótico tanto para os personagens na tela, quanto para o espectador, 

que pode indiretamente possuí-la, e o cinema cria a interação entre ambos os olhares. 

Nesse sentido, a presença da mulher torna-se fundamental para o espetáculo do filme, 

mas não para o desenvolvimento da história, e sim como imagem contemplativa que 

paralisa o fluxo da narrativa. A presença da mulher em si mesma não é relevante, o que 

importa é o que ela provoca no personagem masculino – sentimentos, sensações, 

preocupações – que é o que move a sua ação. (MULVEY, 1983). 

O prazer visual no cinema estaria, para Mulvey, associado à escopofilia, 

entendida como uma pulsão sexual em que a satisfação se dá pela contemplação de 

outras pessoas. Sendo o indivíduo observado visto como um objeto, o prazer 

proporcionado pela escopofilia estaria na sensação de controle do observador sobre 
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quem está submetido ao seu olhar. Mulvey, assim, caracteriza o prazer escópico no 

cinema relacionando o homem ao olhar em contraposição à mulher como imagem.  

 Nessa concepção, a escopofilia seria desenvolvida a partir de duas manifestações 

do inconsciente masculino; o voyeurismo – que consistiria na desvalorização da mulher, 

condenada à punição ou à necessidade de salvação – e o fetichismo – culto ou 

idealização da mulher. O “olhar masculino” não estaria, necessariamente, relacionado 

ao olhar do homem, mas consistiria na masculinização da posição do espectador, sendo 

que inclusive as mulheres poderiam assumir o lugar ou o ponto de vista masculino. A 

posição subalterna do feminino estaria vinculada a um aspecto perdido de sua 

sexualidade – representado pelo estágio ativo e fálico – e que conduziria a mulher a se 

constituir e se reconhecer como um sujeito passivo. (MALUF; MELLO; PEDRO, 

2005).    

 Essa visão da mulher derivaria de uma recusa em aceitar a diferença sexual, 

mais especificamente, a diferença que o corpo feminino representa para o masculino. 

Partindo de uma reelaboração do mito de Pandora, Mulvey sugere uma mudança de 

perspectiva em que o fetichismo ou o simples prazer de ver e contemplar a mulher fosse 

substituído pela curiosidade de saber, de desvendar os enigmas da imagem 

cinematográfica, como um olhar de Pandora sobre a caixa. Uma postura política que se 

traduz na decomposição dos mecanismos da narrativa clássica, no deslocamento do 

olhar e do sentido em prol da construção de novas possibilidades visuais no campo 

cinematográfico. (MALUF; MELLO; PEDRO, 2005).  

 A proposta de Mulvey é, então, a construção de um cinema alternativo:  

 

Não importa o quanto irônico e autoconsciente seja o cinema de Hollywood, 

pois sempre se restringirá a uma mise-en-scène formal que reflete uma 

concepção ideológica dominante do cinema. O cinema alternativo por outro 

lado cria um espaço para o aparecimento de um outro cinema, radical, tanto 

num sentido político, quanto estético, e que desafia os preceitos básicos do 

cinema dominante. Não escrevo isso no sentido de uma rejeição moralista 

desse cinema, e sim para chamar a atenção para o modo como as 

preocupações formais desse cinema refletem as obsessões psíquicas da 

sociedade que o produziu e, mais além, para ressaltar o fato de que o cinema 

alternativo deve começar especificamente pela reação contra essas obsessões 
e premissas. (MULVEY, 1983, p. 439). 

 

 

Esse cinema alternativo teria como função a destruição do prazer visual, a negação do 

controle do olhar masculino a favor da elaboração de uma nova linguagem do desejo. 
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Para a autora, o caráter ilusionista do cinema deve ser desafiado, já que as estratégias do 

dispositivo cinematográfico tendem a ocultar o seu caráter discursivo e a se oferecerem 

ao espectador como uma realidade sem mediação, conforme a discussão sobre 

opacidade e transparência feita por Ismail Xavier (2008) e referida no capítulo anterior.  

O efeito da transparência, convencionalmente utilizado pela narrativa clássica, 

fornece a impressão de contato direto com o universo retratado na tela, acentuando a 

identificação do espectador e dificultando o seu distanciamento. É esse efeito que 

Mulvey julga ser necessário destruir para que o filme não obscureça “o realismo, o 

óbvio e a verdade”. Nessa lógica, se o aparato cinematográfico oculta a presença da 

câmera e os efeitos de construção fílmica, acentuando a verossimilhança do que é 

mostrado, a imagem da mulher como fetiche, como objeto erótico e como ser passivo 

jamais poderia ser superada, mas naturalizada e reafirmada diante da tela.  

É esse caráter ilusório, na concepção de Mulvey, que o cinema alternativo teria 

que negar, juntamente com a mudança na ênfase do olhar, “já que é o olhar e a 

possibilidade de variá-lo e de expô-lo que definem o cinema.” (MULVEY, 1983, p. 

452). Uma nova linguagem do desejo implicaria, assim, na destruição desse olhar 

escópico, voyeurista, típico do prazer tradicional cinematográfico para convocar o 

espectador a um trabalho ativo diante do filme e na negação das premissas ancoradas 

em um sistema patriarcal. 

Teresa de Lauretis (1984), retomando a noção de Barthes da “civilização da 

imagem”, afirma que o cinema consiste em uma máquina de representação
32

 que produz 

imagens, mas também reproduz a mulher como imagem. Suas reflexões apontam para a 

dimensão política da expressão estética, de maneira que um filme é definido não apenas 

pelo que ele diz, mas pelo que é mostrado e pela forma como é mostrado. A mulher no 

cinema seria retratada como a origem do desejo masculino, como objeto e signo da sua 

cultura e da sua criatividade, e ocuparia o espaço da não-coerência, do vazio de 

significado, que a impediria de reivindicar a posição de sujeito da representação.  

A mulher, como imagem transformada em espetáculo, em objeto a ser 

observado/contemplado, não é uma criação do cinema, mas está presente na nossa 

                                                             
32 O termo “representação” é utilizado tal como se encontra na discussão de Teresa de Lauretis, embora se 

compreenda que, para a proposta desta pesquisa, o conceito de representificação sugerido por Paulo 

Menezes (2004) seja mais apropriado, como discutido anteriormente.  
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cultura, que concebe o corpo feminino como o lócus da sensualidade, do prazer visual e 

da sedução do olhar. Para Lauretis, o problema consiste na noção da diferença sexual e, 

assim, ela questiona como o cinema poderia pensar as mulheres fora da dicotomia 

homem-mulher, que fundamenta o discurso no qual ela é baseada, para pensar e falar 

como uma mulher, ou como torná-la sujeito em uma cultura que a objetifica, a exclui e a 

oprime. 

Segundo a autora, um novo cinema seria necessário, criticando a posição de 

Laura Mulvey, porém, ela não considera necessária a destruição do prazer visual, mas 

propõe a construção de outro quadro de referência e outras condições de visibilidade 

para um diferente sujeito social: 

 

[...] O que vejo agora é que é possível para o cinema de mulheres responder 

ao apelo de uma „nova linguagem do desejo‟. Quero ver se é possível, mesmo 

sem a prescrição estóica e brutal da autodisciplina, e sem a destruição do 

prazer visual, que parecia inevitável no momento. Mas se o projeto do 

cinema feminista – construir os termos de referência de outra medida do 

desejo e as condições de visibilidade para um sujeito social diferente – parece 

agora mais possível e, de fato, real, é em grande parte devido ao trabalho 

produzido em resposta à autodisciplina e ao conhecimento gerado a partir da 

prática do feminismo e do filme. (LAURETIS, 1984, p. 155). 

 

A proposta de Lauretis para o que ela chama de “cinema de mulheres” é criar outras 

formas de visão capazes de gerar a identificação com as espectadoras, que não se 

reconheceriam nas imagens retratadas pelo cinema clássico. Uma nova linguagem do 

desejo que desloque a figura da mulher como objeto para tomá-la como sujeito da ação. 

Além disso, criticando mais uma vez a ideia de Mulvey, Lauretis não defende a negação 

do ilusionismo do cinema, já que ele lhe é inerente. Todo filme, por mais “realista” que 

se pretenda ser, não conseguiria se desvencilhar de seu caráter ilusório, pelo fato de 

nenhuma produção cinematográfica ser capaz de apreender o real.  

A autora argumenta, ainda, que o cinema surgiu em função do prazer visual e, 

por isso, o “cinema de mulheres” não deveria tentar destruí-lo, mas problematizar seus 

termos na própria experiência cinematográfica. E, ao contrário do que defendia Mulvey, 

em sua crítica ao cinema hollywoodiano, Lauretis afirma que o cinema feminista não 

deveria evitar, mas incorporar o cinema mainstream porque uma nova configuração da 

linguagem cinematográfica se daria pela libertação dos desejos e das fantasias 

femininas, o que só seria possível pela via do entretenimento. (LAURETIS, 1984; 

1987). 
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 A ideia de Lauretis de que o cinema crie condições de visibilidade para um novo 

sujeito social implica, ainda, na necessidade de se evitar a supressão das diferenças. 

Para ela, o cinema de vanguarda deveria ser capaz de retratar a “diferença 

diferentemente”, ou seja, não abordar a figura feminina como “a mulher”, por meio de 

uma imagem fixa, mas admitindo – e dando espaço para – a heterogeneidade. Nas 

palavras da autora, o filme “pode se dirigir a mim como uma mulher, não se referindo 

ou me apontando como Mulher.” (LAURETIS, 1984, p. 142). O que caracterizaria o 

cinema feminista seria o fato de ele ser direcionado ao público feminino, 

independentemente do seu gênero. Não bastaria, portanto, que ele fosse feito por 

mulheres, teria que ser construído para as mulheres. 

 Desse modo, o “cinema de mulheres” teria que gerar a identificação com a 

espectadora, mas também lhe proporcionar um lugar nele, incorporando as contradições 

e singularidades pessoais e políticas presentes nas mulheres dentro e fora da tela. Isso 

porque a construção social do gênero, da subjetividade e da representação da 

experiência ocorre tanto em interseção com a raça e com a classe, quanto na – e por 

meio da – linguagem e cultura. (LAURETIS, 1984). 

 Baseando-se na semiótica, Lauretis compreende o gênero e a diferença sexual 

como categorias instituídas no nível semântico e linguístico. Para ela, o gênero deveria 

ser entendido não como uma diferença biológica, mas semiótica, produto da construção 

de significados indissociáveis da experiência. Superar a ideia de diferença sexual, assim, 

seria, tanto no cinema, quanto na linguagem e na cultura, negar-se a tomá-la ou aceitá-la 

como verdadeira.  

 A principal crítica de Lauretis (1993a) em relação à análise de Mulvey, no 

entanto, é a sua fundamentação na psicanálise que, ao partir de uma perspectiva 

universalista, suprime as possibilidades de transformação e reelaboração da linguagem 

visual em outros termos. Nesse sentido, os conceitos de escopofilia, voyeurismo e 

fetichismo não seriam pertinentes para se pensar em um contracinema porque partem de 

um modelo estrutural que anula a diferenciação social, já que a ideia de inconsciente 

pressupõe o indivíduo como uma unidade estável e indivisa.  

 A diferença sexual é vista, assim, por uma ótica biologizante e de 

complementaridade entre os sexos, em que a mulher é associada à natureza e a sua 

capacidade reprodutiva. Desse modo, tanto a visão psicanalítica (a mulher como falo), 

quanto à da semiologia clássica (a mulher como signo) e a do estruturalismo (a mulher 
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como objeto de troca), que são teorias utilizadas para analisar a mulher como 

representação no cinema, a restringem à sexualidade, fazem dela a representação em seu 

sentido estrito, ela é o sexo. A contradição estaria no fato de que, num dado momento 

em que a figura da mulher teria sido estabelecida como objeto, já haveria uma 

simbolização prévia em que os termos da diferença sexual pudessem ser organizados em 

uma hierarquia de valor. Em outras palavras, essa diferença sexual não estaria dada, 

nem seria anterior à cultura. 

 Lauretis ressalta que a psicanálise foi de extrema importância para que a 

compreensão do cinema se desvinculasse de uma acepção cientificista e mecanicista, 

além da semiologia de viés estruturalista, e passasse a inserir a ideia do sujeito, da sua 

elaboração e suas representações. Da mesma maneira que a semiologia em uma 

perspectiva histórica contribuiria para desconstruir a ideia de uma “verdade da imagem” 

em detrimento de seu caráter sócio-cultural. Apesar disso, tanto a psicanálise, quanto a 

semiologia, ainda não teriam se desvencilhado da ideia de natureza como base 

conceitual, ao estabelecer uma lógica binária entre mente e corpo, racionalidade e 

matéria, entre outras relações que estruturam a equação da diferença sexual, em que a 

mulher é sempre vista como o termo negativo, como o não-sujeito, a não-cultura, o não-

homem. A sexualidade da mulher, portanto, é sempre negada, e a subjetividade seria 

exclusivamente de domínio masculino. Desse modo, a simbologia do falo diz respeito 

ao desejo, em oposição à mulher que é o signo do corpo/matéria. A autonomia do desejo 

estaria, portanto, inscrita na sexualidade masculina, ao passo que as mulheres 

assumiriam a função reprodutiva e afetiva.      

 Dada a invisibilidade do sexo feminino na visão psicanalítica e a sua inexistência 

na semiologia, uma teoria do cinema ancorada nesses preceitos, de acordo com a 

Lauretis, não é capaz de oferecer possibilidades para que a mulher saia da condição de 

objeto para ocupar a posição de sujeito na relação entre o espectador e a imagem. Ao 

negar a subjetividade feminina, tal perspectiva inviabiliza a construção de diferentes 

processos subjetivos necessários para a reelaboração dos termos da linguagem visual. A 

partir do momento em que o filme é tomado pela psicanálise como um significante 

imaginário, tanto a representação, quanto a identificação – tal qual o desejo e a 

sexualidade – passam a ter como referente um sujeito masculino. A diferença sexual é 

então compreendida, ao mesmo tempo, como efeito e substrato da representação.  
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 Por esse motivo, por mais que a noção de voyeurismo, de fetichismo e de 

escopofilia seja relevante para pensar o cinema hegemônico, tais conceitos devem ser 

questionados, uma vez que eles estão ancorados nos mesmos discursos ideológicos que 

a proposta do contracinema pretende subverter. Tal noção se depara, assim, com uma 

tradição filosófica que concebe o pensamento racional como supostamente derivado de 

uma noção neutra de sujeito quando, na realidade, reproduz um ponto de vista 

masculino que assume um caráter universal. 

 Ao invés de transferir esses modelos conceituais para o cinema, uma teoria 

cinematográfica capaz de romper com a estrutura dominante da narrativa clássica, 

segundo a autora, precisa não só questionar os mecanismos do aparato cinematográfico, 

como também problematizar esses mesmos modelos subjacentes. A linguagem 

concebida em sua historicidade descortinaria as singularidades e pluralidade das 

possibilidades de fala, de pontos de vista, de proposições ideológicas e das relações 

entre os sujeitos sociais. O cinema não pode ser entendido sem a consciência dos 

veículos de significação social que transformam e dão sentido aos corpos mediante 

processos culturais inscritos em seu tempo histórico. Não partir de uma noção dada de 

sujeito envolve considerar que diferentes modos de produção, de enunciação, de 

interação entre espectador e imagem, dão lugar a distintas e inúmeras subjetividades, o 

que significa pensar nas múltiplas relações que se pode estabelecer entre os sujeitos e as 

tecnologias sociais que os constroem.      

 Por outro lado, a questão que se coloca diante da proposta de um contracinema é 

se o olhar seria necessariamente masculino, e o que significaria falar como uma mulher, 

ou de que maneira o cinema poderia reelaborar a sua linguagem – uma nova linguagem 

do desejo – que possibilitasse um deslocamento de posição e desse lugar a outras 

experiências na tela, permitindo a identificação de diferentes sujeitos. De acordo com 

Lauretis, uma produção cinematográfica alternativa deve assumir uma postura crítica 

perante a narrativa hegemônica, mas também aos discursos dominantes que são o seu 

suporte, evitando noções generalistas e construindo mecanismos de resistência por meio 

das fissuras, das contradições e das heterogeneidades em um espaço de representação 

que abarque o excesso e a diferença. 

 Tal proposta envolve pensar a prática do cinema nos termos da experiência, e não 

do olhar, desestabilizando os discursos dominantes que suprimem a diferença social, 

silenciam e invisibilizam a realidade de outros setores sociais: 
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Os tipos de trabalho investido e os modos de produção implicados parecem-

me ser direta e materialmente relevantes para a constituição de sujeitos na 

ideologia - sujeitos de classe, de raça, de sexos e quaisquer outras categorias 

diferenciais que tenham valor de uso para situações particulares de prática em 

determinados momentos históricos. [...] Em outras palavras, se os sentidos se 

formam no sujeito e se, ao mesmo tempo, eles constituem os sujeitos, então a 
noção de produtividade semiótica deve incluir a de modos de produção. [...] 

Acredito que sejam necessários outros meios de descrever o terreno em que 

se produzem os sentidos.  (LAURETIS, 1993a, p. 117-118). 

       

Se “a linguagem” é substituída por “linguagens”, o aparato cinematográfico passa a ser 

concebido como uma das instâncias discursivas produtoras de sentido na vida social, 

sentido esse que está sujeito às condições de produção; se alteram os modos como os 

signos sociais são elaborados e veiculados, mudam também os sentidos e, 

consequentemente, os sujeitos que com eles se relacionam. O que significa, do ponto de 

vista da semiótica, que na medida em que a semelhança e a diferença são relacionais e 

se constroem sempre por meio de um termo de referência, o deslocamento desses 

termos e a adoção de novos implicaria em outras articulações e interações a partir de 

diferentes parâmetros.  

 É o que ocorreria, por exemplo, em uma ruptura da matriz heterossexual na 

construção do discurso da sexualidade. A configuração de uma linguagem do desejo 

desassociada da heteronormatividade poderia desestabilizar a relação olhar 

masculino/imagem feminina para dar origem a novas formas de representação e 

interpretação visual. (MALUF; MELLO; PEDRO, 2005). Para Lauretis (1993a), a 

noção de código é fundamental para se pensar em novas práticas discursivas, já que, 

como produtores de signos imersos na cultura, eles são suscetíveis às transformações 

históricas; logo, os códigos se alteram conforme as mudanças dos repertórios culturais e 

simbólicos em que se constituem os processos de significação social, reestruturando a 

teia de significados que compõe uma dada sociedade.  

 Concebido como uma tecnologia social, o cinema seria, para a autora, uma 

articulação entre a técnica – o aparato tecnológico ou o dispositivo cinematográfico – e 

o social, com os seus códigos e formações ideológicas. Entre a articulação desses dois 

elementos e as experiências subjetivas, se dá o encontro com o sujeito, em uma 

interação formada a partir do momento em que o indivíduo recebe, assimila e reelabora 

os sentidos construídos pelo cinema. Na impossibilidade de transformar os códigos 

dominantes, um contracinema deveria se empenhar em problematizar os termos da 
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representação, tomando uma postura crítica em relação aos discursos que a instituem, e 

transgredir, subverter os códigos visuais para engendrar uma linguagem que comporte a 

diferença e a multiplicidade de experiências.      

 Pensar, portanto, o cinema nos termos da experiência, para falar com Teresa de 

Lauretis, é o que se propõe na análise dos filmes de Almodóvar. Neste tópico, centrado, 

especificamente, na construção dos discursos em torno do desejo sexual, busca-se 

compreender como opera a linguagem visual nessas produções em um duplo aspecto: na 

construção da ideia desse desejo e, consequentemente, na constituição dos sujeitos a 

partir dos discursos; e na análise dos modos de produção dessa linguagem no que diz 

respeito aos códigos visuais utilizados para comunicar a experiência desses sujeitos.   

 No que diz respeito à abordagem do desejo sexual, Almodóvar opera um 

deslocamento importante em relação às convenções cinematográficas da narrativa 

clássica, que é o redirecionamento das identidades de gênero dos personagens e uma 

abertura a outras possibilidades de vivência da sexualidade. Ao romper com a matriz 

heterossexual, a posição antes ocupada exclusiva e convencionalmente pelas mulheres – 

que não eram “quaisquer” mulheres, mas as que correspondiam ao padrão do star 

system hollywoodiano – é estendida a outros sujeitos: homens, travestis, transexuais, 

andróginos também são colocados como objetos do desejo, da mesma maneira que essas 

produções dispõem os espectadores em uma zona de identificação ampliada pela 

pluralidade de experiências. 

 O desejo sexual é apresentado em suas múltiplas manifestações, dando espaço – e 

centralidade –  às consideradas “sexualidades dissidentes”; relações homoeróticas, sado-

masoquismo, ninfomania, pedofilia, infração do celibato, relações incestuosas são 

retratadas com naturalidade, sem sanções e julgamentos. A vivência da sexualidade é 

regulada pelo desejo, experimentado em sua intensidade como um impulso 

incontrolável. O diretor desessencializa as categorias de gênero, o que faz com que as 

noções de feminilidade e de masculinidade sejam fluidas, podendo aparecer tanto em 

homens, quanto em mulheres simultaneamente.  

 Por outro lado, se esses filmes subvertem as categorias de gênero, desvelando o 

seu caráter fictício, e implodindo a ideia de correspondência entre um sexo/corpo 

(supostamente natural e pré-discursivo), o desejo e a identidade gênero, o desejo sexual 

é construído como um elemento predominantemente masculino. O que não quer dizer 

que as personagens femininas não possam vivenciá-lo, mas, na lógica dos discursos, o 
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vetor do desejo é o masculino. Com a diferença de que “feminino” e “masculino” não 

são categorias rígidas, associadas estritamente a mulheres e homens em uma visão 

essencialista, mas aparecem em suas variantes, em que as performatividades são 

múltiplas e alternam tanto quanto as suas formas de expressão e as relações de poder 

que se estabelecem a partir delas. 

 Do mesmo modo, portanto, quando se fizer referência a essas categorias na 

análise dos filmes, não se parte da noção de “feminino” e “masculino” como aspectos 

naturais, vistos por uma ótica binária e oposta, nem mesmo como estruturas rígidas do 

inconsciente, mas como abstrações, conceitos construídos na e pela cultura a partir de 

uma expectativa social em torno da elaboração da diferença entre os sexos – essa 

também construída culturalmente – num determinado contexto histórico. Nesse sentido, 

quando se afirma que o desejo sexual em Almodóvar é masculino, significa que ele se 

manifesta por meio da correspondência a um ideal de masculinidade ou por uma série 

de elementos e características socialmente atribuídas que definem tal identidade, sempre 

em oposição ao que se compreende como feminino. Em algumas situações, mesmo que 

a masculinidade se apresente em mulheres, o desejo sexual aparece marcado como 

propriedade masculina, como se verá nos filmes analisados. 

 Conforme discutido no capítulo anterior, Almodóvar é conhecido em sua 

trajetória como um “diretor de atrizes”, o que é confundido, muitas vezes, com uma 

suposta subjetividade feminina e habilidade do diretor de falar como e pelas mulheres. É 

necessário, entretanto, que se tome um distanciamento crítico desses filmes, 

questionando se o fato de dar maior visibilidade às personagens femininas, por si só, 

implica no posicionamento das mulheres como sujeitos, e na priorização de sua 

experiência no universo fílmico. Há que se considerar, sem dúvida, o deslocamento que 

o cinema de Almodóvar opera em relação à narrativa convencional, dotando as 

personagens femininas de características atribuídas, geralmente, aos homens, e vice-

versa. A centralidade das mulheres em muitas de suas produções também privilegia 

essas personagens como protagonistas das ações, retirando-as da passividade e da 

dependência da ação masculina. 

 Ao mesmo tempo, é no que se refere ao desejo sexual que, como um 

contradiscurso, a diferença sexual se impõe na construção dos termos da linguagem 

visual, colocando-o como um domínio masculino. Uma análise da filmografia de 

Almodóvar permite verificar que, no sentido sexual, o masculino é predominantemente 
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o ser que deseja, é constituído como o sujeito do desejo. Há, nesses filmes, uma 

diferenciação nos significados, nos tipos de desejo e na maneira como ele se manifesta 

quando é abordado no feminino e no masculino.  

 O desejo que corresponde ao feminino se associa a uma vontade de liberdade, de 

autonomia sobre as suas escolhas, as suas condutas, de domínio sobre o seu próprio 

corpo, os seus usos e prazeres; as personagens femininas de Almodóvar querem ser – e 

são – donas de seu destino. Em relação ao desejo especificamente sexual, entretanto, nas 

personagens femininas ele é, na maioria das vezes, canalizado para o amor-paixão, para 

a dependência afetiva do ser amado, além da dor e da desilusão – expressadas, 

geralmente, pela histeria e pelo descontrole emocional – decorrentes do abandono.  

 O abandono por parte de quem se ama – que pode ser tanto homens, quanto 

mulheres – é um dos principais dramas das personagens femininas do diretor. No filme 

que o consagrou como um diretor do “universo feminino”, Mulheres à beira de um 

ataque de nervos, toda a ação da trama gira em torno da frustração que os homens 

provocam na vida das mulheres quando as abandonam, e note-se, eles as abandonam, 

não são abandonados. Nessas personagens, o que as acomete em excesso não é o desejo 

sexual, mas o amor e a dependência emocional, o que desencadeia a loucura, o 

desespero e a histeria. Nas palavras de Almodóvar: 

 

A tese do filme consistia na proposta de um universo feminino onde tudo é 

idílico e maravilhoso, numa cidade onde tudo corre bem, em que todos são 

afáveis, um mundo na medida do ser humano. O único problema que persiste 

nesse paraíso terrestre é que os homens continuam a abandonar as mulheres. 

(STRAUSS, 2008, p. 118). 

 

Desse modo, Ivan, o elemento desencadeador do descontrole da maioria das 

personagens, aparece em poucas cenas, mas está presente em todo o filme: em fotos, em 

objetos pessoais, mas, principalmente, por meio de sua voz. Ela assume enorme 

importância no desenvolvimento da história e na vida de Pepa, Lucía e Paulina, sua ex-

amante, sua ex-esposa e sua atual namorada, respectivamente. Lucía desenvolve um 

transtorno mental após a gravidez, mas é a voz do ex-marido que faz com que ela 

recupere a memória enquanto estava internada no hospital psiquiátrico, como conta a 

personagem: 

 

No hospital não me lembrava dele. Claro que não me lembrava de nada. Até 

que, de repente, numa noite frente à televisão, o escutei. Não reconheci o seu 
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rosto, mas reconheci a sua voz. Ele dizia a uma mulher que a amava. Senti 

como se fosse uma convulsão por dentro. Lembrei-me das vezes em que ele 

dizia isso a mim. Recuperei a razão e a memória. A partir desse momento, 
comecei a me comportar como se estivesse curada e me deixaram sair.  

 

A voz do marido dublando um personagem em um filme é o que retira Lucía de seu 

transe. Quando sai do hospital, descobre que Ivan está com Pepa e, se sentindo traída e 

abandonada, pretende se vingar assassinando-o.  

 Como os personagens que ele encarna, a voz de Ivan em seu cotidiano se 

assemelha à de um galã de filme hollywoodiano, o que atribui ao personagem uma 

postura de conquistador, de sedutor e parece justificar, assim, o encantamento das três 

mulheres. Em algumas cenas, mensagens de Ivan para Pepa são pronunciadas em voz-

off, como declarações e juras de amor em filmes românticos. É também a sua voz que a 

desperta de um sono profundo no início do filme. Disposta na cama como se estivesse 

desmaiada, Pepa aparece em seu quarto, cuja ambientação evidencia o estado 

psicológico da personagem: muitas guimbas de cigarro no cinzeiro, caixas e cartelas de 

calmantes e soníferos, roupas e objetos espalhados pelo chão. Soa o alarme do 

despertador e ela só acorda quando ouve a voz de Ivan pela secretária eletrônica. A 

secretária eletrônica, aliás, é praticamente um personagem no filme, já que ela 

personifica Ivan, uma vez que Pepa dialoga e se relaciona com ela como se fosse o 

amante (IMG. 41).  

 

Imagem 41 – Pepa conversa com a secretária eletrônica 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Pepa, que também é dubladora no mesmo estúdio que Ivan, ao dublar a atriz 

Joan Crawford em Johnny guitar, desmaia logo depois de ouvir uma declaração de amor 
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do personagem de Sterling Hyden pronunciada pelo ex. A construção visual da cena 

sugere que ela tenha desmaiado pelas emoções e lembranças que a voz dele evoca, 

ainda que ao final se descubra que o desmaio foi causado pela gravidez. 

O descontrole emocional de Pepa e Lucía é transmitido em cenas memoráveis 

que marcaram o filme por sua construção visual. É emblemático, por exemplo, o 

travelling empregado na cena dos pés de Pepa sobre saltos, caminhando pela sala, indo 

e voltando como expressão de sua ansiedade (IMG. 42). Outro plano significativo é o 

do colchão de Pepa incendiado pelo descuido ao acender o cigarro (IMG. 43). Por 

último, as tomadas de Lucía com os cabelos desgrenhados indo atrás de Ivan para 

assassiná-lo no aeroporto são cômicas, mas acentuam a sua insanidade, como o 

travelling na esteira rolante que parodia um filme de suspense hitchcockiano, com seus 

personagens psicóticos (IMG. 44).  

 

      Imagem 42 – Travelling de Pepa Imagem 43 – Incidente no quarto de Pepa 

  
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Imagem 44 – Travelling de Lucía no aeroporto 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 
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A mensagem central do filme também é expressa pela canção principal da trilha 

sonora; Soy infeliz, na voz de Lola Beltran, fala da desilusão pela perda do ser amado, 

cuja escolha é explicada por Almodóvar em uma entrevista: “É uma velha canção 

mexicana e combina muito bem com a história do filme: é sobre uma mulher que se diz 

infeliz por ter sido abandonada.” (STRAUSS, 2008, p. 110). 

  Candela, outra personagem histérica, amiga de Pepa, está desesperada em função 

de seu envolvimento com um terrorista, que a usou como pretexto para guardar armas e 

abrigar outros terroristas em sua casa, abandonando-a em seguida. A única personagem 

do filme associada à ideia de desejo/prazer sexual é Marisa – também abandonada pelo 

noivo Carlos, filho de Ivan. Mesmo assim, ela tem um orgasmo enquanto dorme, e 

revela ter perdido a virgindade no sonho após ingerir o gazpacho preparado por Pepa, 

que estava mesclado com soníferos. Ou seja, a única referência ao prazer sexual 

feminino no filme é apenas sugerida e não é consideravelmente explorada. Apesar da 

cena evidenciar a libertação feminina, inclusive na vivência dos prazeres e na relação 

com o seu corpo, anulando a necessidade da figura masculina, a personagem não é 

claramente situada como um sujeito condutor do desejo. A satisfação de seu desejo é 

suprimida por uma elipse, não é construída visualmente, só existindo na narrativa da 

personagem.   

  Do mesmo modo, em Chicas y maletas, onze anos depois, filme que aparece 

dentro de Abraços partidos, e que é uma repaginação de Mulheres à beira de um ataque 

de nervos, conta-se a história de Pina, que sofre por ter sido deixada por seu amante, 

Ivan. A chamada de abertura do filme revela a coincidência entre as histórias: “Vivemos 

em um mundo perfeito, exceto pelos homens que abandonam as mulheres”.  

Em Pepi, Luci Bom e outras garotas de montão, Bom, uma lésbica guitarrista de 

uma banda punk, se apaixona por Luci, casada com um policial machista e violento. O 

prazer de Luci está na submissão à autoridade e na violência física, o que, para ela, o 

seu marido não cumpre suficientemente porque é muito conservador e a trata como uma 

“mãe”. Os prazeres sexuais do marido são vivenciados na rua, já que ele violenta as 

mulheres se aproveitando da sua autoridade como policial. Bom ocupa o lugar do 

marido de Luci, passando a tratá-la com autoritarismo e com práticas sexuais nada 

convencionais, como urinar em seu rosto. No entanto, para tê-la de volta, o policial a 

agride na rua e, no hospital, os dois se reconciliam. Bom é abandonada por Luci sob a 

justificativa de que ela não lhe tratava mal o suficiente como o seu marido. No final do 
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filme, Bom, que até então parecia tê-la sob seu domínio, despertando e controlando o 

desejo que Luci sentia por ela, é redimensionada para a posição de mulher abandonada.    

 O que se percebe é que o desejo sexual em Almodóvar quando é vivenciado pelo 

feminino é transferido para outros aspectos, a centralidade do desejo não é dada pela 

ênfase no erotismo, no prazer carnal ou no sexo propriamente dito, mas pelo amor, pela 

dependência afetiva, pelo descontrole emocional gerado por uma paixão desmesurada. 

Nesse sentido, Maus hábitos é interessante para se pensar nessa questão porque é o 

único filme do diretor em que o desejo homossexual feminino é o tema principal. A 

história se passa em um convento e retrata a vida de freiras que se dedicam a redimir 

mulheres pecadoras. A Madre Superior, lésbica e viciada em heroína e cocaína, se 

apaixona por uma cantora de cabaré, Yolanda, que se refugia no convento por medo de 

ser responsabilizada pela morte do namorado. Maus hábitos é um dos poucos filmes de 

Almodóvar em que o desejo feminino é enfatizado por recursos cinematográficos, ou 

seja, quando se lança mão do aparato técnico – planificação, angulação, iluminação ou 

trilha sonora, por exemplo – para expressar esse desejo. E o único de toda a sua 

filmografia em que esses recursos são utilizados para explicitar o desejo homoerótico de 

uma mulher; no geral essa abordagem só ocorre na construção do desejo masculino. 

 Uma das maneiras mais comuns de se tratar o desejo sexual no cinema é pelo 

plano subjetivo, em que a câmera assume o ponto de vista do personagem em relação ao 

objeto de desejo, fazendo com que o espectador se identifique e também ocupe esse 

lugar. O curioso é que, em Maus hábitos, Almodóvar evita utilizar esse recurso – o que 

seria interessante para desestabilizar a matriz heteronormativa da representação do 

desejo, já que a câmera assumiria o ponto de vista de uma lésbica e não de um homem –

mas opta pela construção desse desejo a partir de um ponto de vista externo. Isto é, a 

câmera é posicionada de frente para a personagem da Madre Superior. Desse modo, o 

enfoque não é a Yolanda, mas o rosto e a expressão da Madre (IMG. 45 e 46). 
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Imagem 45 – Madre vê Yolanda se despir     Imagem 46 – Yolanda canta para a Madre 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Nas palavras do diretor, “ao filmar Julieta Serrano em primeiro plano, filmava 

também o objeto de sua visão e de seu amor. A personagem de Cristina S. Pascual 

existe, antes de tudo, no olhar de Julieta, e através dele alcança uma grande dimensão.” 

(STRAUSS, 2008, p. 57). Por mais que Almodóvar justifique a construção visual desse 

desejo por uma opção estética e narrativa, tal posicionamento parece mais indicar uma 

ausência de identificação do diretor que permitisse elaborar uma linguagem do desejo a 

partir de outros parâmetros visuais e discursivos. Uma demonstração disso é o fato de 

não haver em sua filmografia cenas de sexo entre duas mulheres, nem expressão 

explícita (muito menos consumação) de um desejo sexual, carnal, partindo do feminino 

sem que esteja vinculada a uma ideia de abjeção, como se verá adiante.  

No quintal do convento há um tigre enjaulado, que foi levado quando era filhote 

por uma das mulheres redimidas. Quando ela vai embora, uma das freiras, Sor Perdida, 

se encarrega de cuidar do animal, que cresce vertiginosamente. A presença do tigre 

sugere uma metáfora para o desejo, que cresce e escapa ao controle das freiras sem que 

elas se deem conta da sua dimensão, e as leva a cometer as mais variadas infrações aos 

dogmas católicos – uso e tráfico de drogas, publicação de novelas eróticas, relações 

sexuais com as mulheres que chegam ao convento para serem redimidas, entre outras. 

Por certo, esse desejo, desmesurado e incontrolável, como o que de mais primário 

haveria no ser humano, na visão do diretor, simboliza no filme o masculino:  

 

O tigre de Maus hábitos não é apenas um objeto plástico. Para mim, 

representa o irracional no filme. [...] O tigre representa muitas coisas no 

filme. A primeira e mais evidente é a presença masculina. [...] Em parte foi 

isso que quis dizer com o tigre, levado por uma das jovens perdidas quando 

era apenas um filhote. Depois de redimidos os seus pecados, a jovem parte e 

o tigre cresce de uma maneira descomunal. É a principal metáfora do tigre: 

tornou-se enorme sem que se pudesse reprimir seu crescimento, como a 
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personalidade das irmãs, que se desenvolve de modo selvagem, num 
descontrole total. (STRAUSS, 2008, p. 62-63). 

   

Sendo assim, o desejo da Madre Superior por Yolanda é canalizado para um amor 

platônico e, como a maioria das personagens femininas de Almodóvar, termina 

abandonada por ela. O grito estarrecedor da personagem quando descobre que a cantora 

deixou o convento é crucial para a sua mudança de posição (IMG. 47). Mais do que o 

sujeito que deseja, ela é, antes de tudo, uma mulher abandonada: “A longa viagem pela 

noite é interminável para um drogado em período de abstinência. A Madre Superior se 

nega a comer, deixou de se drogar, mas, sobretudo, Yolanda e Deus lhe abandonaram, 

lhe deixando na mais absoluta escuridão.” (ALMODÓVAR, 2011c, p. 48). 

   

Imagem 47 – A Madre Superior é abandonada por Yolanda 

 
Fonte: ALMODÓVAR (2011c). 

 

Se o desejo da Madre Superior está presente, ainda que apontado como um 

elemento masculino, a relação entre Nina e Huma Rojo em Tudo sobre minha mãe é 

construída de maneira totalmente assexuada. A diferença etária e o comportamento 

inconsequente de Nina, viciada em heroína, tornam a relação mais maternal do que 

sexual. Além disso, Huma se destaca pela dependência afetiva em relação à namorada, o 

que constitui a contradição da personagem: atriz talentosa e reconhecida, sua 

personalidade transita entre a segurança nos palcos e o descontrole emocional na vida 

pessoal, motivado pela relação conflituosa com Nina.  

Quando Manuela percorre o corredor que dá acesso ao camarim após a exibição 

da peça estrelada pelas duas, Nina passa correndo por ela, apática, parece não notá-la. 

Tem a expressão séria e aborrecida. Huma pensa que é Nina e pede carinhosamente que 
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ela entre. Quando percebe que é Manuela, a trata com frieza e rispidez. E se desespera 

quando Manuela lhe diz que Nina se foi, como se vê na descrição do roteiro: 

 

Manuela continua impávida. Percebe a angústia e a desorientação que 

dominam a atriz. Intui que a sua participação, embora não tenha sido 

solicitada, ainda não havia terminado. E permanece ali em pé, na qualidade 

de excelente espectadora: 

Huma: Onde está Nina? (Lhe pergunta com a mesma violência com a qual 

perguntaria a própria Nina). 

Manuela: Não sei... Só a vi sair, correndo. 

Huma se desmorona: Mas ela me disse que me esperaria no seu camarim... 

(Geme.) Não pode ser... Temos só duas semanas! Ela não pode fazer isso 
comigo! (A atriz cai em prantos. Algum membro da companhia passa pelo 

corredor, Manuela decide fechar a porta para que não a vejam chorar. Ela 

permanece dentro do camarim. Nenhuma das duas mulheres diz nada. Huma 

toma um trago de uma garrafinha. Busca uma saída para a situação).  

Huma: Você tem carro? 

Manuela compreende muito bem a espontaneidade de uma mulher 

desesperada: Não. Aonde você quer ir? 

Huma: Não sei. Você sabe dirigir? 

Manuela: Sim...  

[...] Huma: Não comente com ninguém, mas Nina tem problemas com 

heroína. Não conheço Barcelona... Você sabe onde ela possa ter ido se drogar 
a essas horas? 

Manuela: Não, mas é fácil descobrir. 

[...] Huma murmura: Não sei dirigir. É Nina quem dirige... (Huma acende um 

cigarro e com duas profundas tragadas enche o interior do carro de fumaça). 

(ALMODÓVAR, 1999, p. 62-63). 

  

 A frase em destaque se refere à descrição que consta no roteiro, mas não aparece no 

filme. De todo modo, demonstra as intenções do diretor de enfatizar o desespero da 

personagem. Quando diz que é Nina quem dirige e que ela não sabe conduzir, a fala 

alude também ao relacionamento das duas. Huma parece ser mais dependente de Nina, e 

a que mais se sujeita na relação. A sua imagem é construída como uma mulher insegura, 

apegada, com medo de ser abandonada. O trago na bebida e no cigarro reforça o 

descontrole emocional da atriz, e Manuela se comove com a sua situação.  

Além disso, a indiferença com que ela fala do sucesso em outro momento da 

cena passa a impressão de que isso lhe parece banal e irrelevante diante de questões que 

são mais caras a ela, como as emocionais e afetivas. Logo depois ela emenda 

perguntando onde estaria Nina. Huma está sempre às voltas com algum problema 

causado pela namorada, seja pelas ausências no teatro, pelos efeitos dos excessos da 

droga ou pelos frequentes desentendimentos. Na cena posterior, ela percorre regiões de 

tráfico e consumo de drogas na esperança de encontrar Nina. Por fim, Huma termina 
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abandonada pela namorada, que se casa e tem filhos com um homem. Não há nenhuma 

manifestação de desejo sexual entre as duas. 

Já na personagem Cristina em A pele que habito, esse desejo é sugerido quando 

Vicente, transformado em Vera, retorna à loja de sua mãe. Antes era Vicente quem 

assediava a vendedora, que o rejeitava dizendo que tinha namorada. Tempos depois, no 

corpo de uma mulher, é Vicente/Vera que desperta o desejo de Cristina, e essa lhe lança 

olhares, inclusive quando a moça caminha e está de costas, como descreve Almodóvar 

no roteiro: “a mãe a olha ligeiramente de cima a baixo, sem mudar de expressão. E 

Cristina a olha também, com muito interesse, pensando: De onde saiu esse bombom?” 

(ALMODÓVAR, 2012, p. 148). A expressão da vendedora só muda quando percebe 

que Vera está chorando. Assim como ocorre em Maus hábitos, o diretor evita usar plano 

subjetivo e não explora a perspectiva da personagem, filmando “de fora” da cena em 

plano médio e primeiro plano (IMG. 48). 

 

Imagem 48 – Cristina deseja Vera 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Quando o feminino em Almodóvar de fato é construído como sujeito do desejo, 

as personagens são apresentadas de maneira exótica, na fronteira da abjeção. Embora 

não sejam julgadas moralmente por suas ações, no momento em que esse desejo se 

manifesta ativamente há um contradiscurso simbólico que as investe de uma estranheza, 

dando a impressão de que elas se apropriam de um lugar e de algo que não lhes 

pertence. É o caso, por exemplo, da personagem Chon no curta A vereadora 

antropófaga (La concejala antropófaga, 2009), integrado aos extras de Abraços 

partidos. Nele, a personagem, uma conselheira de assuntos sociais, emprega um 

monólogo em uma cozinha, de frente para uma mulher adormecida sob efeito de 
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soníferos contidos no gazpacho. O discurso de Chon a favor da liberdade, da 

promiscuidade e da democratização do prazer sexual, defende o sexo como um assunto 

social e o “desejo como principal motor de uma sociedade melhor”.  

Membro de um partido conservador de direita, a conselheira conta em detalhes 

as suas fantasias e práticas sexuais, como a de comer os pés dos homens até o tornozelo, 

ou “o que eu mais gosto é que quando eu chupo um pênis de algum cara, que ele enfie o 

dedo polegar do pé na minha vagina. Ou melhor, os dois dedos polegares do pé na 

vagina, ou, um na vagina e outro no ânus”. Além disso, ela revela que a sua maior 

fantasia é comer um homem inteiro, começando pelos pés. Critica práticas que julga ser 

convencionais e pouco inovadoras, como o sexo oral: “também gosto que metam na 

minha garganta, como todos, mas para isso não precisa ser conselheira de nada. As 

pessoas esperam algo mais de nós. [...] Algo realmente novo [...]”. Chon compara os pés 

dos homens aos pés de um porco, afirmando que já chegou a engolir um pé tamanho 45 

até o calcanhar.  

As preferências sexuais de Chon fazem dela uma personagem transgressora, 

considerando que tal discurso rompe com a imagem e o comportamento comedidos das 

mulheres com respeito ao sexo na vida social. As mulheres, geralmente, são educadas 

para vivenciar a sua sexualidade com recato e restrita à esfera privada. Chon reivindica 

o direito ao prazer sexual sem culpa, sem sanções e preconceitos, tratando o sexo como 

um aspecto político. Mas o tom exacerbado do discurso e da própria personalidade de 

Chon – que enquanto pronuncia devora um pudim e cheira cocaína em um pires –, lhe 

atribui um caráter bizarro e, ao mesmo tempo, pouco verossímil: 

  

Ela destoa do sujeito moral, centrado, disciplinado, racional porque é a figura 

do excesso, que se expressa na gula, na luxúria, no vício, na cor da roupa, na 

exacerbação do desejo, da libido e da sexualidade, transpondo a barreira do 

gênero, da geração e mesmo da maneira convencional de se abordar a mulher 

no cinema em geral. Apesar do caráter cômico do filme, a excentricidade de 

Chon causa certo incômodo, estranheza em alguns momentos, compondo 

uma representação grotesca da personagem, expressa na maneira como ela 
come, bebe e se droga compulsivamente, e que é acentuada pela repulsa que 

a ideia da antropofagia causa em muitas pessoas. (COELHO; JAYME, 

2013b, p. 7). 

 

O comportamento de Chon nos eventos do partido são uma revisita à 

personagem Sexilla, de Labirinto de paixões. Nesse filme, Sexi é ninfomaníaca desde a 

adolescência e, nas primeiras cenas, é vista passeando pelo “El Rastro” observando os 
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homens, traduzindo visualmente o discurso que Chon profere anos depois: “Meu único 

interesse é olhar o traseiro dos caras, seus pés, suas „malas‟. Por isso uso uns óculos 

escuros enormes, não por fotofobia, como costumo dizer, mas para olhar o que minhas 

entranhas desejam ver”. Não por coincidência, Sexi também sofre de fotofobia e 

observa os homens através dos óculos de sol. Diferentemente das personagens 

mencionadas em outros filmes, nessa cena Almodóvar privilegia o ponto de vista da 

personagem, alternando com o de Rizza, um homossexual que também caminha na 

mesma feira observando os homens. A fusão de pontos de vista de Sexilla e Rizza 

constrói o desejo sexual dos dois personagens no mesmo parâmetro (IMG. 49 e 50).       

 

Imagem 49 – Plano subjetivo de Sexilla

 
Fonte: Extraída do filme pela autora.

 

Imagem 50 – Plano subjetivo de Rizza 

Fonte: Extraída do filme pela autora.

Almodóvar retira o feminino da passividade em relação ao desejo, mas, o 

elabora como um desvio, uma patologia. A ninfomania de Sexilla foi desenvolvida 

depois que ela se sentiu rejeitada por um amor de infância, motivo pelo qual ela 

frequenta sessões de terapia. A personagem só se diz curada quando reencontra e se 

reconcilia com esse rapaz – que o filme revelará ser o próprio Rizza. Da mesma forma o 
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discurso da abjeção se repete com a personagem Bom, citada anteriormente, por meio 

da excentricidade da sua relação com Luci.  

Ou até mesmo em Matador, que retrata uma mulher cujo desejo sexual está 

associado ao prazer da morte. A personagem, uma toureira, assassina os parceiros após 

o ato sexual, cravando neles uma presilha de cabelo, em um ritual semelhante ao da 

tourada. E é pelo fato da personagem ser posicionada de uma maneira mais ativa 

sexualmente que Almodóvar afirma que esse desejo é essencialmente masculino: 

 

O papel de Assumpta Serna em Matador é, no início, muito masculino: é ela 

quem assume a parte ativa da relação com os homens, é ela quem, por fim, os 

penetra, matando-os com as agulhas com que prende os cabelos, o que é uma 

imitação proposital do toureiro. Assim, ao longo de todo o filme, os papéis 

femininos e masculinos se invertem constantemente. Em certos momentos a 

mulher é o toureiro, em outros, é o touro. Quase se poderia dizer que a 

relação das duas personagens se torna por vezes uma relação homossexual, 

de tal forma a mulher é masculina. (STRAUSS, 2008, p. 76-77). 

 

Nota-se que o diretor opera uma fluidez nas categorias “masculino” e “feminino”, 

aplicadas à personalidade e ao comportamento dos personagens, assim como nas 

relações de poder, sempre dinâmicas e em constante negociação. Nesse sentido, a partir 

desse discurso, a feminilidade e a masculinidade não são necessariamente sobreponíveis 

a homens e mulheres exclusivamente, mas são maleáveis e intercambiáveis. Entretanto, 

o desejo é de domínio do masculino. O masculino é, por excelência, o ser que deseja e, 

quando o feminino assume a posição de sujeito do desejo, está se apropriando de algo 

que não lhe pertence, tanto que, naquele instante, a personagem é vista como masculina.  

 Tanto na construção fílmica, quanto nos discursos do diretor sobre a sua obra, se 

percebe que o desejo sexual só é ressaltado quando se trata de filmes em que o eixo 

dramático se concentra no masculino. As produções em que ele mais explora essa 

temática são aquelas em que ele dá ênfase a um universo masculino. Nesse aspecto, seu 

filme mais emblemático, A lei do desejo, e que Almodóvar afirma girar inteiramente em 

torno do desejo (ALMODÓVAR, 2011g), é uma história que perscruta a subjetividade 

masculina:  

 

A lei do desejo é um filme-chave na minha carreira e na minha vida. O filme 

fala de algo muito duro e ao mesmo tempo muito humano, que é minha visão 

do desejo. Quero exprimir a necessidade absoluta de se sentir desejado e o 

fato de, nessa roda do desejo, ser muito raro que dois desejos se encontrem e 

se correspondam, o que é uma das grandes tragédias do gênero humano. 
(STRAUSS, 2008, p. 91). 
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Observa-se que o discurso do diretor ganha outra dimensão quando se trata do 

masculino: a centralidade da trama é o desejo sexual, e não o (des)amor, como nos 

filmes anteriores. Embora atribua tal desejo ao “gênero humano”, na prática essa 

concepção exclui a subjetividade feminina, o que, de certa forma, também é 

compartilhado pela crítica e outros conhecedores da sua obra, como o faz Jesús Ferrero 

quando questionado sobre as principais temáticas presentes na filmografia de 

Almodóvar: “O aspecto social chega a ser muito importante em alguns filmes como Que 

fiz eu para merecer isso? e Volver. Em outros é mais determinante o mundo do Eros: 

Matador, A lei do desejo, etc
33

.”. 

 Assim como Jesús Ferrero, o próprio diretor relaciona esses dois filmes e revela 

que se trata de partes complementares de sua percepção sobre o desejo: 

  

Matador é o primeiro filme em que abordo personagens masculinas e lhes 

dou um grande papel na história. [...] As personagens masculinas de Matador 

pertencem também à perspectiva simbólica que determina todo o filme [...]. 

Escrevi A lei do desejo antes de filmar Matador. Eu inventei as duas histórias 

quase ao mesmo tempo, e elas têm muitas coisas em comum, não apenas pela 

coincidência temporal, mas pelo tema. Em Matador falo do desejo sexual – 

que é algo concreto – de forma mais abstrata, muito metafórica; e em A lei do 

desejo falo do desejo – que é algo muito abstrato – de um modo muito 

concreto, muito realista. É evidente que o desejo e o prazer são, ao mesmo 

tempo, duas coisas muito ligadas, havendo um momento em que coincidem. 

Esses dois filmes são como as duas faces da mesma moeda, e filmei-os 
durante o mesmo ano. (STRAUSS, 2008, p. 80-81). 

 

A lei do desejo explora significativamente a sexualidade, retratada como a 

manifestação carnal do desejo, e as cenas possuem grande dose de erotismo. O filme 

começa com um ator diante da câmera, sob os comandos do diretor, que orienta 

minuciosamente as suas ações. O ator é ordenado a tirar a roupa, a esfregar-se contra o 

espelho, se acariciar e se masturbar durante a filmagem (IMG. 51). Em plano subjetivo, 

que substitui o ponto de vista do diretor, ele é orientado a pedir que seja penetrado. A 

resistência do ator, alegando que aquilo não havia sido anteriormente combinado, 

demarca a mudança de posição exigida ao personagem: como objeto de desejo diante da 

câmera, a fantasia da penetração consuma o lugar da passividade. Ao mesmo tempo, o 

aparato cinematográfico, que funciona como o agente do desejo, assume a posição do 

                                                             
33 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 03 dez. 2014. 
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espectador, que se identifica com ele na voz do diretor, mas também pela lente da 

câmera.  

O filme, nesse momento, convoca o espectador a “penetrar” o personagem, 

exige a sua postura ativa, mas, se há um deslocamento da imagem desse objeto – o 

passivo, nesse caso, é o homem – concomitantemente, o sujeito da ação e do desejo 

permanece no masculino. Filmado em plongé, o personagem é alguém que recebe as 

ordens, de cima para baixo, submetido a um poder masculino que conduz as suas ações 

para a satisfação de seus próprios desejos (IMG. 52). Mesmo falando em espanhol, o 

ator é dublado no mesmo idioma em tempo real, enfatizando a anulação de sua 

autonomia. As repetidas ordens do diretor para que o ator não olhe para ele, nem para a 

câmera, evidenciam o desejo de transparência e de verossimilhança das imagens, o que, 

consequentemente, aumentam a familiaridade do espectador. Almodóvar desvela a 

construção da cena do “filme dentro do filme”, mas, em alguns instantes, recria o seu 

efeito para o espectador, que pode desejar e penetrar imageticamente o personagem.  

 

   Imagem 51 - O ator obedece às 

        orientações do diretor 

Imagem 52 - Plongé reforça a autoridade do 

diretor 

  
Fonte: Extraídas do filme pela autora.

Os relacionamentos de Pablo, um dos protagonistas, com os rapazes, sugerem 

uma intensa vida sexual, mas, por outro lado, demonstram a sua postura como condutor 

do desejo alheio. O também diretor de cinema e roteirista reescreve uma carta enviada 

por um de seus amantes, expressando a mensagem que ele exatamente gostaria de 

receber, pedindo-lhe que apenas assinasse e mandasse de volta pelo correio. Além disso, 

Pablo é o iniciador (homo)sexual de Antonio, personagem de Antonio Banderas, cuja 

concretização é construída em uma cena bastante realista, que retrata a sua dificuldade 

no momento da primeira penetração anal (IMG. 53). Mais uma vez a penetração aparece 
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no filme como elemento simbólico da satisfação do desejo e da reafirmação do poder 

masculino.   

 

Imagem 53 – Planos da primeira experiência sexual de Antonio 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

O personagem Antonio, por sua vez, é retratado como um ser excessivamente 

passional, movido pelo desejo cego e desmedido, e capaz de tudo para satisfazê-lo: 

 

É um personagem de uma peça só. A paixão impregna cada uma de suas 

ações. É capaz de tudo, de matar, de mentir... Colocaria o mundo em perigo, 

se necessário, a fim de trocar um beijo ou uma palavra com o objeto de sua 

paixão. É um fanático e, para alguém cuja única moral seja a expressão vital 

dessa paixão, não pode ser julgado de modo racional porque sua lógica não o 

é. (ALMODÓVAR, 2011g, p. 109) 

 

A escolha de Antonio Banderas para interpretar significativos papéis nos filmes de 

Almodóvar não é aleatória. O diretor costuma afirmar que o ator é um dos que mais 

conseguem expressar a ideia de desejo e de masculinidade em suas produções porque a 

sua interpretação é revestida de “um espírito animal e primário, absolutamente intuitivos 

e físicos, naturais como animais selvagens”. (STRAUSS, 2008). 

 Em Átame!, por exemplo, Banderas interpreta Ricky, recém-saído de um 

hospital psiquiátrico, que sequestra uma atriz de filmes pornô, com quem passou uma 

noite tempos antes de ser internado, e a obriga a se casar com ele. Julgado como 

violento e mal recebido pela crítica nos Estados Unidos (ALMODÓVAR, 1994), o 

filme tenta justificar (e suavizar) a violência física e simbólica do personagem pelo 

desejo de constituir uma família, ainda que seja forçando o amor e a presença da mulher 

amada. No final, a mulher se apaixona por Ricky e acaba lhe pedindo que ele a prenda 

novamente. A ideia de desejo construída no masculino pelo diretor é sempre marcada 

por um excesso nas condutas, como algo que escapa ao controle dos personagens, um 
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sentimento instintivo, porém carnal e, por ser um impulso difícil de ser dominado, é que 

os seus atos são justificados e perdoados. Era, por exemplo, a imagem que Almodóvar 

esperava do personagem masculino em Má educação. A interpretação de Gael García 

Bernal, no entanto, não correspondeu às expectativas do diretor, nem surtiu o efeito 

desejado:      

 

 No início, a personagem Angel era na verdade um rapaz que lembrava muito 

aquele que Antonio Banderas interpreta em A lei do desejo, com simpatia 

instantânea, grande desenvoltura nas relações de sedução e alguma coisa de 

sensual, de carnal. Mas não foi possível obter isso de Gael. (STRAUSS, 

2008, p. 281). 

 

Ao contrário, a interpretação de Liberto Rabal em Carne trêmula resultou na imagem 

usual do desejo masculino no universo almodovariano, cuja atuação o diretor compara à 

de Banderas, definindo-a como animalesca. (ALMODÓVAR, 2008). Esse filme, 

inclusive, que também explora o desejo sexual como um elemento carnal e instintivo, é 

associado por Almodóvar ao domínio do masculino:  

 

Só no momento de terminar o filme percebi que o contei do ponto de vista 

das personagens masculinas [...]. Dessa vez, entrei verdadeiramente na pele 

desses homens, mais que na das mulheres. A virilidade que domina o filme, 

como identidade masculina forte, não é apenas uma maneira fácil de opor 

duas imagens de homens, uma potente no sentido sexual e a outra sem poder 

e impotente. É uma maneira de dizer que carne trêmula é fundamentalmente 

uma história de homens. (STRAUSS, 2008, p. 198-199). 

 

Percebe-se, assim, a conotação que o desejo sexual assume nos filmes de Almodóvar; a 

ideia da virilidade, de uma “identidade masculina forte”, ou seja, de uma masculinidade 

idealizada, e da potência sexual. O desejo sexual aparece, então, de maneira 

essencialista, quase como um sinônimo da masculinidade, como uma propriedade 

intrínseca, vinculada a uma pulsão desmedida, que o diretor pretendia expressar até 

mesmo na abertura: “para o título, tive a ideia de escolher letras que se parecem com 

uma resistência elétrica sobre a qual se vai grelhar carne. A carne, o fogo e a 

voracidade.” (STRAUSS, 2008, p. 193).  

Além disso, nesse filme a subjetividade masculina se confunde com a do próprio 

Almodóvar, que afirma ter entrado “verdadeiramente na pele desses homens, mais que 

na das mulheres”. Assim como em A lei do desejo, aqui o dispositivo cinematográfico 

situa o espectador na experiência desses homens, perscruta a subjetividade masculina, 



204 

 

compondo uma mise-en-scène do desejo. Por outro lado, o feminino é abordado como 

um elemento passivo na vivência do desejo sexual, mas também na ação narrativa: 

   

As personagens masculinas têm aqui uma capacidade de ação, uma 

autonomia moral, que nos meus filmes anteriores caracterizavam acima de 

tudo as mulheres. Mas talvez essas mulheres fossem mais inspiradas por 

qualidades masculinas! Dessa vez elas são, em todo caso, mais passivas, são 

de certa forma vítimas dos homens e da história contada, uma história cuja 

linguagem muito masculina elas não falam, e cuja visão muito masculina da 

sexualidade elas também não partilham. Quando Elena passa toda a noite 

transando com Victor, no fim acaricia os pés do amante, e não o sexo, porque 

o que lhe faz mais falta são as pernas cheias de vida que seu marido, David, 
já não tem, por causa da paralisia. (STRAUSS, 2008, p. 199). 

 

Ao atribuir o desejo sexual ao masculino, Almodóvar acaba destituindo e afastando as 

mulheres de tal domínio, essa “linguagem a qual elas não falam, nem compartilham”. 

Ainda que Victor seja iniciado sexualmente por uma mulher, o diretor retira a conotação 

sexual da relação quando afirma que a personagem ensina o rapaz como uma mãe a seu 

filho. (STRAUSS, 2008). A escolha de uma atriz mais velha vai ao encontro das 

intenções do diretor de construir uma relação mais maternal do que sexual entre os dois. 

 Má educação, também definido pelo diretor como um “filme de homens”, é 

interessante para pensar como, ao mesmo tempo em que feminilidades e masculinidades 

aparecem como posições flutuantes, o desejo sexual é localizado no âmbito do 

masculino. Desse modo, os personagens mudam de posição ao longo do filme, o que 

envolve também uma constante reorganização nas relações de poder entre eles. O filme 

consiste, assim, em um jogo de poder em que o sujeito que detém o desejo sexual ocupa 

uma posição de dominação em relação ao ser desejado. 

 Juan/Ángel é o elemento que estrutura a narrativa e a partir do qual a história se 

desenvolve, desde a visita que ele faz a Enrique, fazendo-se passar pelo irmão, Ignacio. 

Capaz de qualquer coisa para conseguir um papel de protagonista e a sua projeção no 

cinema, ele se deixa seduzir por Enrique, diretor do filme, que se apaixona por ele. 

Juan/Angel é construído como objeto de desejo de Enrique e, mais tarde, do Sr. 

Berenguer.  

No primeiro caso, a elaboração visual desse desejo é expressa pelos olhares de 

Enrique; as tomadas em primeiro plano, com iluminação intensa, ajudam a criar uma 

atmosfera mais íntima entre os personagens. Os dois cruzam olhares, o clima é de 

desconfiança, de estranhamento, de uma intimidade forçada, mas também de um jogo 

de sedução. Na cena da primeira visita, Enrique olha e elogia Juan/Ángel de uma 
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maneira sedutora, e ele, apesar de tratá-lo com mais distância e formalidade, sem 

demonstrar interesse, devolve o olhar antes de deixar a sala de uma forma mais 

sugestiva, deixando o diretor, apesar de desconfiado, desconcertado. 

O plano subjetivo também é utilizado para construir o desejo de Enrique por 

Juan/Ángel. Em uma cena na casa de Enrique, ele observa, da piscina, Juan se despindo. 

Em plano médio, Juan é visto sem camisa e retirando a calça. Em seguida, em primeiro 

plano a câmera enfoca Enrique por trás e assume o seu ponto de vista, enquanto se vê 

um close em Juan/Ángel começando a tirar a cueca. A câmera sobe e enfoca Juan/Ángel 

em primeiro plano olhando para Enrique, que o encara com desejo, parece retirar a 

cueca do rapaz com o olhar. Juan/Ángel desiste de tirá-la quando o percebe. Em plano 

médio e contra-plongé, Juan na borda da piscina pergunta como está a água e salta por 

cima de Enrique, como se atirasse sobre ele. A câmera dá ênfase ao corpo de 

Juan/Ángel, que é explorado como desejável, valoriza seus contornos e, sobretudo, as 

reações que provoca em Enrique, expressas, principalmente, pelo olhar. Olhar do 

personagem que é alternado com o das lentes da câmera, construindo imageticamente o 

corpo de Juan/Ángel como um elemento desencadeador do desejo (IMG. 54). 

 

Imagem 54 – Da piscina, Enrique observa Juan se despir 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

  

Na descrição do roteiro essa intenção é clara: 

 

[Enrique] Retira a cabeça da água e olha para o saguão. Ángel está 

terminando de se desnudar. É todo um espetáculo. Ángel percebe a 

admiração etílico-sexual com que lhe observa o seu amigo. Veste apenas a 

cueca Ocean, cujo cintinho de borracha está prestes a tirar. Enrique não 

disfarça o interesse em descobrir o seu conteúdo. Ángel pensa melhor e 
decide permanecer de cueca. Caminha até a borda da piscina, mais perto de 

onde está Enrique. Visto desde a água, recortado contra o céu, a figura de 

Ángel adquire as dimensões de um ídolo. [...] Ángel salta por cima da cabeça 

de Enrique. Seu corpo flutua em câmera lenta, a poucos centímetros da 

cabeça de seu amigo. Enrique olha para cima, o corpo de Ángel se interpõe 

entre ele e o céu. O contundente corpo de Ángel dilatado, leve, suspenso no 
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ar por centenas de imagens por segundo se converte em um teto para a cabeça 
de Enrique, um teto que o separa do mundo e que o ameaça mais do que lhe 

cobiça. (ALMODÓVAR, 2004, p. 86-87). 

  

Quando Juan/Ángel sai da piscina, um primeiro plano de Enrique mostra que ele 

olha sem dissimular para o corpo do rapaz (IMG. 55). Um close-up enfoca a sua cueca 

molhada, como descrito por Almodóvar no roteiro: “O céu se reflete na pele molhada de 

Ángel. Os genitais se aderem à cueca molhada, provocando um efeito mais obsceno do 

que se estivesse totalmente nu.” (ALMODÓVAR, 2004, p. 87). Juan/Ángel se despe de 

costas sabendo que Enrique o observa, admirado e sem disfarçar o interesse (IMG. 56). 

Um plano subjetivo assume o seu ponto de vista e enfatiza o seu desejo. Em 

primeiríssimo plano, Juan/Ángel vira-se para ele com a braguilha da calça aberta, 

mostrando os pelos da genitália e se aproxima para pegar o cigarro, num gesto viril e 

sedutor. 

 

Imagem 55 – Sem dissimular, Enrique demonstra seu desejo por Juan 

 
Fonte: Imagem extraída do filme pela autora. 

 

Imagem 56 – Enrique acompanha com o olhar cada movimento de Juan 

 
Fonte: Imagem extraída do filme pela autora. 

 

Mais tarde, na já citada notícia sobre a mulher que se atira aos crocodilos, 

quando seu assistente lhe pergunta em que ele pensa, Enrique responde “nos crocodilos 
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famintos”, sugerindo uma referência tanto ao seu desejo, quanto à ameaça que ele 

corresponde, dado o caráter manipulador de Juan/Ángel. Em outra cena, por mais que 

Juan/Ángel aparentemente tenha o controle sobre a situação, enganando Enrique para 

alcançar seu objetivo, a relação de poder se inverte quando, em voz off, Enrique conta 

que a “prova” que Juan/Ángel lhe pediu funcionou durante meses, o suficiente para que 

ele começasse a filmar “A visita”, concedendo-lhe o papel desejado. Simultaneamente à 

narração, vê-se a imagem de uma relação sexual entre os dois, em que Juan/Ángel é 

filmado em close com expressão de dor ao ser penetrado. Enrique compara a relação 

com Juan/Ángel à mulher que se lança aos crocodilos e os abraça enquanto é devorada. 

A superioridade de Enrique nesse instante é evidenciada, como o ser que penetra e que 

detém o controle sobre Juan/Ángel, que se submete para alcançar o que tanto deseja.                                                                              

Do mesmo modo, o desejo como algo que devora o ser que deseja é abordado 

também por meio do personagem de Padre Manolo. A história de Enrique e Ignacio no 

colégio franciscano é mostrada no roteiro e na filmagem de “A visita”, escrita por esse 

último. O desejo de Padre Manolo pelo garoto Ignacio é construído de maneira bastante 

sombria, enfatizando a autoridade e a crueldade do religioso e dos outros padres em 

relação aos alunos. Em uma cena no refeitório, Ignacio é ordenado a cantar uma canção 

em pé, de frente para uma mesa diante da qual os padres comiam e comemoravam o 

aniversário de Padre Manolo. O garoto é oferecido como um presente ao padre 

aniversariante, ordenado a cantar olhando e gesticulando em direção a ele. Garzo (2004) 

ressalta a crueldade dessa cena, para ele de uma beleza dolorosa e quase insuportável, 

em que Ignacio é oferecido ao padre como “se tratasse da mais delicada das 

sobremesas.” (GARZO, 2004, p. 9). 

Ao contrário do desejo de Enrique por Juan/Ángel, e talvez por se tratar de uma 

criança, Almodóvar não opta pelo plano subjetivo para expressar o desejo do padre, mas 

utiliza o mesmo recurso de Maus hábitos: o desejo é construído por meio do olhar do 

religioso. O padre lança olhares ao garoto que compõem a imagem de um desejo 

incontrolável, porém perverso, característica acentuada pela desigualdade de poder entre 

os dois e o caráter indefeso e delicado do garoto (IMG. 57). 
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Imagem 57 – O desejo de Padre Manolo por Ignacio

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

A situação se inverte quando Padre Manolo deixa a batina e passa a ser chamado 

de Sr. Berenguer. Apaixonado por Juan/Ángel, agora o seu desejo é elaborado 

visualmente por meio de planos subjetivos em que a câmera enfoca o corpo do rapaz, 

sob o olhar devorador do ex-padre (IMG. 58). As tomadas do corpo de Juan/Ángel 

elaboram uma imagem de sensualidade durante todo o filme, fazendo com que toda a 

esfera de ação se desenrole em torno do desejo que o rapaz desperta. 

 

Imagem 58 – O desejo de Sr. Berenguer por Juan/Ángel 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

A relação sexual entre Juan/Ángel e Sr. Berenguer é mostrada para evidenciar a 

manipulação do rapaz sobre ele para conseguir dinheiro e, depois, matar o irmão. De um 

padre autoritário e perverso, Sr. Berenguer passa a ser retratado como vítima da paixão 

que sente por Juan/Ángel. Torna-se cúmplice do rapaz e se submete a tudo o que ele 

deseja. A paixão do ex-padre provoca uma mudança de posição do personagem, que é, 

inclusive, infantilizado quando é abandonado pelo irmão de Ignacio. Sr. Berenguer é 

como uma criança nas mãos de Juan/Ángel. Em uma cena de despedida dos dois, ele 

beija Juan/Ángel com paixão e desespero, enquanto esse demonstra frieza, prometendo 

que vão se ver logo. O ex-padre, em total desamparo, chora compulsivamente vendo o 
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rapaz ir embora. É interessante observar que a partir do momento em que Sr. Berenguer 

se apaixona por Juan/Ángel e é por ele manipulado o personagem passa a ocupar uma 

posição semelhante à das mulheres nos filmes de Almodóvar: o lugar de quem é 

abandonado pelo ser amado. De vilão, o ex-padre passa a ser vítima do amor e do desejo 

que sente, como se vê na entrevista que o diretor concede ao crítico de cinema Fredéric 

Strauss: 

 

Strauss: Parece que, em relação ao desejo sexual entre Enrique e Juan de que 

você falava, as relações carnais são bastante carniceiras no filme. 

Almodóvar: É uma boa forma de descrevê-las porque se tem verdadeiramente 

a sensação de voracidade. Na cena em que Enrique e Juan fazem amor, 

Enrique debruça-se sobre Juan e curiosamente, nesse momento, se tem a 

impressão de que é ele quem vai devorar, e não o inverso. Mas há também no 

filme uma representação diferente do amor, é a paixão do senhor Berenguer 

por Juan. É a representação clássica de um amor que é como o de Alida Vali 

em Senso, ou de James Mason em Lolita, quando a pessoa adulta está 
consciente de seu desejo e do preço que vai pagar por ele, e se entrega com 

toda a generosidade, sem se proteger das manipulações nem de algo pior que 

acaba por acontecer: a ausência do ser amado. O que é um pouco paradoxal é 

que, de certa forma, transformo o padre, que quero denunciar por ter abusado 

de uma criança, no herói moral do filme, quando ele se torna o senhor 

Berenguer, um homem que ama apaixonadamente. (STRAUSS, 2008, p. 

268). 

 

Ao mesmo tempo, mais uma vez a noção de desejo sexual é colocada por Almodóvar 

em um filme classificado por ele mesmo como masculino. Por isso, a ênfase no desejo 

carnal, na sexualidade (e sensualidade) exacerbada, no desejo sexual como uma força 

incontrolável e voraz está presente. 

 Um exemplo significativo dessa diferenciação da posição de sujeito dos 

personagens almodovarianos pode ser visto na crítica comparativa de Strauss sobre A 

flor do meu segredo – considerada por ele um filme “feminino” – e Carne trêmula – 

referido em contraponto como “masculino”: 

 

O amor regressa. Ainda convalescente depois do tratamento de choque de 

Kika, apresenta-se em A flor do meu segredo com os traços de uma escritora 

que assina romances água-com-açúcar sob o pseudônimo de Amanda Gris, e 

que naufraga nos mais sombrios pensamentos por causa de um homem que 

vai deixá-la. Pedro Almodóvar e Marisa Paredes, que encarna Amanda Gris, 

unem suas sensibilidades para pôr em carne viva a dor do amor, ao mesmo 

tempo em que jogam com situações românticas agradáveis. A esse filme 

feminino, em rosa e preto, logo responderá um filme masculino em preto e 

vermelho paixão – Carne trêmula. Também muito romântico, é a adaptação 
livre de um romance policial que permite a Almodóvar reencontrar o sentido 

da lei – a única que reconhece: a do desejo. (STRAUSS, 2008, p. 179). 
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Chama a atenção o fato de que os filmes classificados como “femininos” ou que 

possuem o feminino como eixo central, são sempre associados ao amor, ou, mais 

precisamente, ao desamor, já que as personagens femininas são marcadas pelo 

abandono. As produções que tratam do universo masculino, por sua vez, são vinculadas 

à expressão e vivência do desejo sexual até as últimas conseqüências. A seguir, se 

discutirá mais especificamente como o desejo é explorado no feminino na filmografia 

de Almodóvar, além de como o corpo opera sendo um elemento fundamental e 

mediador da experiência dos personagens, constituindo-se como o mecanismo de sua 

materialização. 

 

4.3 O corpo como mediador do desejo 

 

Retomando a discussão anterior, a construção fílmica do desejo, quando diz 

respeito ao feminino em Almodóvar, se associa, em parte, a uma ânsia por liberdade de 

escolhas e de condutas, que se traduz no direito de ser dono de seu próprio destino. É 

essa liberdade individual, desprendida de qualquer censura ou sentimento de culpa, que 

permite a esses indivíduos a possibilidade de ser e agir de acordo com o que desejam 

para si mesmos, sendo esse desejo a única referência ética/moral. O exercício da 

liberdade e a satisfação plena dos desejos são o que os torna sujeitos autênticos.      

Os filmes de Almodóvar, desse modo, privilegiam as experiências dos 

indivíduos, sem se preocupar com a classificação dos sujeitos e de seus atos. É assim, 

por exemplo, que antes de falar de sexualidade, de tratá-la como um problema ou um 

tabu, que esses filmes vão se centrar no ser que deseja, que vivencia os prazeres. Nesse 

sentido é que o corpo é colocado como o mediador da experiência, o elemento que 

materializa o desejo e torna possível a sua realização plena. O corpo, como o elo que 

viabiliza a experiência sensível do mundo, é o lugar no e pelo qual os sujeitos se 

conformam e põem em prática as suas aspirações. 

Partindo da concepção de Judith Butler (2002) de que não haveria corpo anterior 

ao discurso, os corpos seriam não apenas o lugar de inscrição das normas, mas o espaço 

em que se dá a sua efetivação. A materialização dos corpos é o efeito produtivo do 

poder, nos termos de Foucault; as práticas e os constantes investimentos que os definem 

são conformados pelos princípios regulatórios de um dado grupo. A formação dos 
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sujeitos, portanto, ocorre mediante efeitos de significação de repertórios culturais que 

têm lugar nos contornos do humano, em que a repetição dos atos garante a efetividade e 

a reinstalação do poder.  

O corpo, como espaço (bio)político de localização sócio-individual, é o veículo 

de constituição e de expressão identitária, por meio do qual se dá a representação do ser 

e a configuração de suas formas de inteligibilidade. A materialização dos corpos é 

indissociável da significação discursiva, imersa na historicidade da constituição do “eu”, 

esse ser que “se forja em peles, delimitando corpos normatizados, identidades contidas 

em papéis definidores.” (NAVARRO, 2000, p. 1). 

Como elemento fundamental da conformação dos sujeitos, a materialidade 

corpórea dá forma à existência dos seres, mas também consiste no lócus da experiência, 

na maneira como os indivíduos se relacionam entre si e com o mundo. Partindo da 

concepção de Thomas Csordas (2013), a presença dos corpos no mundo seria mais bem 

definida pela ideia de “corpos para o mundo”, considerando-os como agentes – e não 

como elementos inertes – que, diante de uma postura ativa, configurariam uma 

dimensão espacial de situação, mais do que de posição. Corpos que não são apenas 

formas ou invólucros de carne, mas assumem uma imagem corporal ativa na 

experiência sensível do mundo, não estão simplesmente dispostos no espaço, mas têm a 

sua existência permeada por certa margem de escolha e de liberdade individual. 

A autenticidade invocada pelos personagens de Almodóvar só é possível pela 

capacidade de diferenciação desses corpos quando imersos no campo da experiência, 

em uma rede de significação social que designa, dentre valores e normas, as identidades. 

Nesses filmes, a singularidade da experiência pode ser expressa pela liberdade sexual, 

descolando-a da noção de tabu e de qualquer censura moral, mas também e, 

principalmente, pelo domínio do próprio corpo como fundamento de uma vida 

autônoma, da soberania sobre a sua própria existência, sobre o seu “estar no mundo”.   

 Nessa perspectiva, a questão do gênero e da sexualidade é crucial porque um 

tema recorrente na filmografia almodovariana é a construção do feminino. Não apenas a 

denúncia do gênero (e do corpo) como ficção, mas a ênfase no processo constitutivo de 

corpos e experiências identitárias segundo uma ideia de feminino traduzida pela 

travestilidade e pela transexualidade. O inverso, não obstante, não aparece nas 

produções de Almodóvar, não há transexuais masculinos, drag kings, ou quaisquer 

experiências que poderiam remeter à construção do masculino; o desejo de 
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transformação dos homens em mulheres ou de uma vivência do masculino para o 

feminino, via investimentos e alterações nos corpos, é que seria, portanto, priorizado 

nesses filmes. 

 Em A lei do desejo, enquanto a experiência do masculino é pautada pelo desejo 

sexual, como já discutido, a do feminino passa pelo abandono e pela 

autotransformação/construção de si. Tal imagem é representada por Tina Quintero, uma 

transexual que vivia um caso de amor com o pai, sendo abandonada por ele logo após a 

transformação. Nesse filme, duas das principais marcas do feminino em Almodóvar 

aparecem na mesma personagem, a quem o diretor define como: 

 

Uma mulher que fez a si mesma. Quero dizer que quando adolescente era um 

menino, mas mudou de sexo. O mais feminino de Tina é a sua paranoia. 

Algumas mulheres costumam se queixar de que a vida e os homens foram 

injustos com elas. Em alguns casos é verdade. Depois de ir viver com o seu 

pai, mudar de sexo por causa dele, e ser abandonada, não é estranho que Tina 

se sinta desafortunada. (ALMODÓVAR, 2011g, p. 109). 

 

Nota-se que as mesmas características que o diretor atribui ao feminino são retratadas 

em Tina, não importando se tratar de um homem que se transformou em mulher. O 

feminino não é visto, nesse caso, como essência, a partir de um sexo e de um corpo 

“original”, mas na dimensão da experiência, a ideia do abandono e da mulher como 

vítima – logo, o elemento passivo – nas relações é reiterada. O desejo feminino é 

construído em torno do amor e da autonomia sobre o seu corpo, “Tina teve que pagar 

um preço muito alto por ser ela mesma” (ALMODÓVAR, 2011g, p. 111), e nisso 

consiste a sua autenticidade. 

 Talvez a personagem mais emblemática dessa noção de autenticidade seja 

Agrado, de Tudo sobre minha mãe. Almodóvar condensa em uma cena o processo de 

(auto)construção da personagem no já citado monólogo em que ela descreve 

minuciosamente os investimentos cirúrgicos e financeiros realizados em seu corpo, 

concluindo que “custa muito ser autêntica, senhora! E com essas coisas não se pode ser 

mesquinha porque se é mais autêntica quanto mais se parece com o que se sonhou para 

si mesma”. Anos mais tarde, essa ideia se repetiria no personagem Ignacio, de Má 

educação, cuja única finalidade da chantagem feita ao ex-padre Sr. Berenguer, que o 

abusou na infância, era conseguir dinheiro para dar continuidade à sua transformação. 

Ignacio morreu por causa do desejo de se tornar o que sonhava para si mesmo, 



213 

 

declarando em um discurso semelhante ao de Agrado que “ser bonita custa muito 

dinheiro, padre”. 

 A ideia da construção do feminino ganha maior consistência em A pele que 

habito, por meio do processo de transformação (forçada) de Vicente em Vera. A 

mudança física do personagem faz pensar também no que isso representa no âmbito da 

experiência, já que ao ser submetido à transgenitalização, Vicente é compelido não 

apenas a viver com outro corpo, como também a incorporar um gênero que lhe foi 

imposto. O título do filme alude a essa ideia: estar aprisionado em um corpo estranho, 

que não lhe pertence. 

 De certo modo, o processo ao qual ele é submetido ocorre com todos os 

indivíduos. Nascemos com um sexo que não escolhemos e é a partir dele que nossa 

identidade é definida e são construídas uma série de expectativas sociais, que incluem a 

imposição de um gênero – o que envolve o aprendizado de maneiras de agir, de se 

vestir, de falar e de se comportar – e sua correspondência com uma determinada 

orientação sexual ou o direcionamento (pré-estabelecido) do desejo. Como sugere 

Berenice Bento (2006, p. 89), “os corpos já nascem operados. Todos estamos já mais ou 

menos operados(as) por tecnologias sociais precisas. Não existe corpo livre de 

investimentos discursivos, in natura. O corpo já nasce maculado pela cultura”.  

 Afirmar que os corpos já nascem operados implica na noção de que a existência 

do seres no mundo é pautada pela experiência de um corpo sexuado, cuja materialidade 

é tida como base para significar os sujeitos e estabelecer identidades assimétricas, 

polarizadas e hierarquizadas. “Identidades fixadas no sexo e pelo sexo”, que modelam 

homens e mulheres a partir das representações sociais que permeiam os corpos, 

instauram a diferença sexual e demarcam as experiências, partindo-se do discurso do 

“sexo-verdade”, do “sexo-identidade” e do “sexo-ser-no-mundo”.  (NAVARRO, 2000). 

O reconhecimento de um sexo, a incorporação de um gênero e o estabelecimento 

de suas práticas definem os corpos e constituem os sujeitos, os tornam inteligíveis em 

um sistema de coerência que faz desses elementos, indissociáveis dos códigos culturais 

dos quais são revestidos, instâncias tomadas como naturais e pré-discursivas. Uma 

mudança de sexo/gênero envolve, também, uma ressignificação dos indivíduos, uma 

nova experiência sensível do mundo, um redimensionamento da sua posição, ou mais 

bem dizendo, da sua situação, segundo Csordas, no nível das relações e das práticas 
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sociais. E é o corpo o mediador desse processo, uma vez que o sujeito afirma a sua 

existência na medida em que se corporifica.  

Assim, a partir do momento em que Vicente se torna Vera, ocorre uma inversão 

de papéis, pois, se antes Vicente era o sujeito que desejava, agora Vera passa a ser 

objeto de desejo. Isso pode ser observado em algumas cenas, como aquelas, 

mencionadas anteriormente, nas quais Vicente tenta seduzir Cristina e, quando retorna à 

loja, seis anos depois, já como Vera, é ela quem é olhada com desejo pela vendedora. 

Ainda, auxiliando sua mãe na loja, Vicente acaricia os seios de um manequim feminino 

enquanto o arruma na vitrine, assim como toca os seios de Norma antes de abandoná-la 

desmaiada no jardim. Tempos depois, transformada em Vera, ela terá os próprios seios 

apalpados por Robert. Significativamente, há no roteiro a descrição de uma cena, não 

incluída no filme, na qual ao sair pela primeira vez, Vera é assediada por homens: 

 

Marília e Vera caminham por uma rua comercial, bastante movimentada. Os 

anos de reclusão fazem com que Vera se aborreça com a aglomeração e com 
os espaços abertos. Lhe causa falta de ar. Entre a multidão, os homens lhe 

olham com desejo. É uma experiência nova para ela. Há dois homens que a 

olham e depois fingem não terem olhado. De todo modo, Vera não se sente 

bem. Respira profundamente. Perde estabilidade. Perde a consciência. 

Marília não tira o olho dela, não sabe se está fingindo. Não confia nela, mas a 

verdade é que Vera fica pálida por alguns instantes. E caminha de maneira 

instável. Apoia-se no braço de Marília. (ALMODÓVAR, 2012, p. 132). 

 

 Embora não tenha sido incluída no filme, esta cena é reveladora do que implica a 

mudança de sexo do ponto de vista da experiência de Vera em função da vivência de 

outro gênero e de outro corpo. Como mulher, ela passa a ser vista como um corpo 

acessível. Nesse sentido, é emblemático o deslocamento de posição sofrida pela 

personagem: de suposto estuprador, Vicente, ao se tornar Vera, passa a ocupar o lugar 

de vítima, sendo estuprada por outro personagem do filme. Da mesma maneira, em 

Tudo sobre minha mãe, Agrado é surpreendida pelo pedido de sexo oral feito por um 

dos atores da companhia de teatro em que trabalha como auxiliar. Em uma clara alusão 

à inversão de posições, a personagem questiona ao ator se, pelo simples fato de ele ter 

um pênis, as pessoas lhe pedem sexo oral pelas ruas, questionando o porquê do assédio 

a ela em função de sua travestilidade.  

 A imagem do corpo feminino como um território acessível, incitador do desejo 

masculino, é outra abordagem da filmografia de Almodóvar. Em algumas situações, 

esse corpo é o espaço em que o desejo sexual masculino, construído como uma pulsão 



215 

 

incontrolável e desmedida, se exprime e se concretiza, tomando-o como o instrumento 

passivo na relação desejo-prazer-sexualidade. A recorrência da violência sexual nessas 

produções demonstra essa perspectiva, em que o tratamento trivial atribuído às cenas 

não apenas desloca o significado do ato, como acaba por naturalizá-lo como uma 

experiência trágica, porém inevitável para os corpos femininos. A ideia da penetração 

desses corpos vai ao encontro da concepção da mulher como o lócus ou o depositário, 

do prazer masculino e, ao mesmo tempo, fonte do desejo. 

 O filme Volver, que aborda o universo feminino em consonância com as 

tradições rurais das pequenas províncias espanholas, constrói a imagem de mulheres 

com personalidade forte, grande poder de superação e capacidade de sobrevivência, mas 

cuja existência é atravessada pelo poder e domínio do masculino, inclusive sobre os 

seus corpos. A ideia do abandono também aparece nas personagens Sole e Irene, ambas 

deixadas pelos maridos. Raimunda, protagonista interpretada por Penélope Cruz, foi 

abusada durante a infância e adolescência pelo pai, guardando em segredo o fato de ter 

engravidado dele. A sua filha, Paula, quase tem o mesmo destino, quando o seu 

padrasto – que ela acreditava ser o seu pai biológico – tenta lhe abusar na cozinha de 

casa.     

 Almodóvar parece retratar a violência sexual como parte do universo dessas 

mulheres, ainda que apareça como uma experiência cruel, dolorosa e traumatizante. Em 

entrevista, ao ser questionado sobre os abusos sexuais presentes em Volver, esse 

posicionamento fica evidente nas palavras do diretor: 

 

Entrevistadora: [...] Você queria tratar desse tema ou era um pano de fundo 

para explicar como reagem as mulheres? 

Almodóvar: Não, aparecem. Quero dizer... As violações e os abusos 

aparecem sem que eu os chame para os personagens. Neste caso, mas 

também, quero dizer, em um lugar subdesenvolvido da Espanha essas coisas 
infelizmente acontecem. Que é o que chamamos de „Espanha negra‟. O que 

eu tentei com esse filme é, também, apesar desses acontecimentos terríveis, 

fazer um filme otimista, luminoso, cheio de vida, onde as mulheres 

sobrevivem com dor, mas também possuem uma enorme força para 

sobreviver a todas essas coisas. Mas não quero dizer, também, que todos os 

homens sejam tão perversos como nesse filme. Unicamente que nesse filme 

lhes coube a pior parte. (Informação verbal34). 

 

                                                             
34

 Entrevista realizada no lançamento do filme Volver, contida nos extras do DVD. 
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 Como se vê, o diretor trata a violência sexual contra as mulheres como algo intrínseco a 

essa cultura, que emergiria, ainda que não fosse previamente elaborado, tão naturalizado 

que já faria parte daquele contexto. 

 Na construção visual das personagens, a câmera enfoca bastante as formas, os 

contornos e volumes dos corpos das personagens, especialmente, Raimunda e Sole. 

Raimunda usa decotes bastante chamativos, o cabelo ligeiramente despenteado, brincos 

grandes, lápis ressaltando os olhos, sempre maquiada e belíssima, em tomadas feitas, 

muitas vezes, a partir de closes e primeiros planos. Percebe-se uma tentativa de 

construir a personagem Raimunda como objeto de desejo, justificando a atração do pai 

por ela, e corroborando o discurso do desejo sexual masculino como uma pulsão 

desmesurada e que, por isso, escaparia ao controle. Tal discurso pode ser observado na 

fala de Almodóvar: 

  

Nessa cena na cozinha, a mãe pergunta a Raimunda se ela fez plástica nos 

seios. É uma piscadela para aqueles que veem as atrizes através da „imprensa 
de celebridades‟ e das histórias que lemos nela, por exemplo, a de que 

Penélope [Cruz] teria recauchutado os seios. Posso lhe garantir que não é o 

caso: ela tem seios belíssimos e isso era importante para a personagem de 

Raimunda, que devia representar a imagem da maternidade. Pela mesma 

razão, ela devia ter nádegas generosas, mas, nesse caso, são falsas, 

acrescentamos para o filme. Mas minha intenção com a cena não era apenas 

esta. Pela alusão aos seios de Raimunda feita pela mãe, é possível perceber 

que ela teve seios bem jovem, uma vez que a mãe lembra-se da aparência que 

ela tinha mas não vê a filha desde os 14 anos. Podemos então dizer que, na 

época, a mãe ficava deslumbrada por ter uma filha tão bonita: era sua 

perolazinha, e queria fazer dela uma atriz, maquiando-a e penteando-a. Na 

verdade, transformava a filha numa terrível tentação para os homens e, acima 
de tudo, para o pai. Essa cena conta, portanto, de uma maneira evidentemente 

dissimulada, a origem da fantasia do pai, que virou de cabeça para baixo toda 

a história da família. (STRAUSS, 2008, p. 286). 

 

Na explicação do diretor, a cena remeteria, ainda, à culpabilização da mãe pelo abuso da 

filha, por ter sido ela quem a maquiou e a penteou, dotando-lhe de uma beleza tentadora 

para o pai. Pelo discurso acima é possível perceber que a construção fílmica da 

personagem como objeto de desejo envolve não apenas o aparato cinematográfico, 

como também um investimento na sua composição. A utilização de preenchimento para 

aumentar as nádegas da atriz e o emprego da técnica para valorizar os seios evidenciam 

tal intenção, como a cena em que Raimunda lava as louças do jantar e a câmera a filma 

em plongê, destacando o volume dos seios, como se vê na imagem 59: 
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Imagem 59 – Raimunda em plano plongé 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

O ângulo ressalta os seios de Raimunda, exibidos em um decote que lhe atribui 

sensualidade. Os seios são grandes, volumosos, como os contornos do seu corpo. No 

roteiro, a cena não é descrita detalhadamente, o que sugere ter sido uma composição 

pensada posteriormente e, embora o fato de Raimunda lavar louça fazer sentido na 

sequência dos planos, a cena é totalmente desnecessária para o curso da história. Ainda 

no roteiro, Almodóvar faz referência às heroínas italianas dos anos 50, especialmente 

Sophia Loren, Magnani e Cardinale, deixando nítida a referência das personagens desse 

cinema – as de Felini, por exemplo –, como inspiração para a composição de Raimunda. 

Mais adiante, ele fala da caracterização da personagem como muito feminina e popular, 

citando mais uma vez Loren e as personagens populares italianas. Em entrevista, o 

diretor comenta a inspiração neo-realista do filme e os artifícios cinematográficos para 

compor a personagem de Penélope Cruz:  

  

Se eu tivesse mantido rigorosamente o registro neo-realista, ela teria sido 

menos maquilada e vestida com menos esmero. Mas eu queria descobrir a 

imagem da mulher e da mãe de família em todo seu esplendor, tal como 

existe no cinema italiano. [...] Ocorre que as personagens de mãe de família, 

no cinema espanhol, foram representadas por mulheres baixinhas, fortes, que 

não tinham outra preocupação a não ser o marido e o lar. No cinema italiano, 

as mulheres do lar também são ancoradas na realidade, mas continuam 

desejáveis. (STRAUSS, 2008, p. 287-288). 

  

O interesse que Raimunda desperta nos homens – no dono do restaurante perto de sua 

casa, no auxiliar de produção da equipe de filmagem que ela atende no restaurante e, 

por fim, no seu pai – reforça essa ideia de objeto de desejo.  
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Mas, se o diretor tem a intenção de retratar a protagonista como uma mulher 

desejável, por outro lado, ela e as demais mulheres de Volver são construídas como 

agentes passivos no tocante ao desejo e à sexualidade, quando não assexuadas. Em uma 

cena em que Paco insiste em fazer sexo com Raimunda, o apetite sexual do marido é 

acentuado e mostrado com uma inconveniência agressiva, em uma situação em que ele 

se mostra insensível aos problemas pessoais da esposa. Raimunda recusa o sexo e ele, 

insistentemente, tenta se masturbar deitado em cima dela. Ela o afasta e ele se masturba 

ao seu lado, enquanto Raimunda chora de costas, abalada. A cena contém uma violência 

significativa e faz pensar nas relações entre homens e mulheres no filme; as mulheres 

não possuem uma sexualidade aguçada, são retratadas, mais enfaticamente, pelo 

sofrimento, tendo a sobrevivência como a maior das preocupações. A personagem 

Agustina é a imagem mais significativa dessa elaboração do feminino em Volver: Sua 

caracterização consiste no aspecto sóbrio, simples, discreto; o cabelo raspado, brincos 

pequenos, roupas típicas rurais, aparência abatida, sofrida, aparenta ser mais velha do 

que é. Ao contrário de Raimunda, não transmite sensualidade. É solteira e representa, 

segundo Almodóvar (2006), a solidariedade entre as mulheres do povoado. 

 O corpo feminino como território acessível é reiterado com maior evidência em 

Fale com ela, um filme classificado pelo diretor como masculino, cuja presença das 

mulheres funciona apenas para desencadear a ação dos homens:  

 

Ambos contam histórias de homens. Em Má educação, não há uma 

verdadeira personagem de mulher, e mesmo havendo duas em Fale com ela, 

elas não falam, não se mexem. Mas provocam, apesar de tudo, reações nos 

outros, como se vivessem de verdade.  (STRAUSS, 2008, p. 255). 

 

Se em Má educação a ideia do desejo sexual é construída em um universo estritamente 

masculino, em Fale com ela a presença do feminino é essencial para a sua 

concretização. Nesse filme, as mulheres são silenciadas e aparecem como corpos sem 

vontade própria, que não desejam, mas são desejadas. São fontes de desejo e de 

contemplação. 

 O corpo de Alicia, inerte na cama do hospital, é enfocado com uma iluminação 

estilo barroco (bastante característica do cinema de Almodóvar), com uma luz branca 

que cruza a tela em diagonal, chamando a atenção para o corpo da personagem no 

centro (IMG. 60), e produz um efeito plástico, tornando-o atraente, intenção que o 

diretor afirma no roteiro: “O corpo de Alicia é tão branco e luminoso como seu rosto e, 
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apesar do tubinho da traqueotomia, agora visível, não provoca sensação de enfermidade, 

mas sim de esplendor e mistério.” (ALMODÓVAR, 2002, p. 26). Ainda que ela esteja 

imóvel e inconsciente, a personagem desperta o desejo de Benigno e de Marco, quando 

ele se detém diante da porta entreaberta, observando a paciente no quarto do hospital. O 

corpo de Alicia, sob tal efeito plástico e luminoso, está languidamente disposto na 

cama, como em um quadro. Sua pele está corada, e o lençol jogado sobre o seu sexo 

expressa sensualidade. Marco a observa com curiosidade, mas também lhe chama a 

atenção a beleza de Alicia e o seu corpo desnudo, reação que Almodóvar define no 

roteiro como deslumbramento (IMG. 61). A cena enfatiza o desejo do personagem ao 

lançar mão do plano subjetivo. 

 

Imagem 60 – Plano do corpo de Alicia 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Imagem 61 – Plano subjetivo de Marco

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

A elaboração do desejo sexual masculino em Fale com ela se dá mediante a 

imagem do corpo feminino como via de acesso ao prazer e à satisfação de uma pulsão 
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tão incontrolável que irrompe na violação. O desejo de Benigno se materializa pelo 

corpo do Outro (feminino) ou, mais especificamente, pela imersão de seu corpo em 

outro corpo, no do ser desejado, metáfora que remeteria à sua consumação máxima – a 

justaposição entre Benigno e o “Amante minguante” produz discursiva e visualmente o 

ápice da satisfação do desejo.  

A ideia do desejo exacerbado, e que por isso mesmo levaria ao descontrole, é 

enfatizada na construção fílmica, cuja mise-en-scène é descrita por Almodóvar no 

roteiro: 

 

[Benigno] Olha para Alicia. Suas bochechas adquiriram um rubor delicado, a 

cor dos lábios também é mais intensa. Evidentemente, Benigno a maquiou 

um pouco, a mudança é bastante perceptível. Ninguém ousaria dizer que 
Alicia está em coma. Uma pequena presilha de plástico rosa mantém preso 

um lado da franja. [...] Impressiona comprovar como a beleza de Alicia 

converte um objeto tão prosaico (a presilha de plástico) em uma verdadeira 

jóia. Benigno desfaz os laços que unem as partes do camisão pelos ombros. 

Dois laços sobre cada ombro. Retira da parte superior do camisão até a 

cintura e descobre os peitos em seu esplendor, o vale do ventre... Volta os 

olhos para o rosto de Alicia. A mulher tem os lábios pintados levemente 

separados. Desconcertado, Benigno a cobre imediatamente com o camisão e 

responde a algo que ninguém, exceto ele, ouviu: Não, não é nada demais. É 

que à noite vi um filme mudo que me deixou transtornado. (ALMODÓVAR, 

2002, p. 123). 

   

O desejo e o desconcerto de Benigno são evidenciados quando ele, ofegante, massageia 

as pernas de Alicia olhando fixamente entre as suas pernas, em direção ao sexo. A 

associação com Alfredo, o personagem do filme mudo, define o sentimento desmedido 

do personagem: “O amante diminuto, movido por um desejo um milhão de vezes maior 

que ele.” (ALMODÓVAR, 2002, p. 140). Nesse momento, Benigno também é diminuto 

diante da intensidade do seu desejo, é colocado como vítima de seu ímpeto.  

A resposta a um desejo tão exorbitante é elaborada de uma maneira não menos 

exacerbada: Para ocultar a atitude de Benigno, Almodóvar transpõe a violência sexual 

para a história do “Amante minguante”. Como metáfora para a penetração, Alfredo se 

introduz na vagina de Amparo, permanecendo ali para sempre. O discurso do corpo 

construído como espaço destinado ao deleite masculino, e a vagina como uma cavidade 

que instiga, abriga e consuma o desejo sexual, é eloquente na descrição de Almodóvar 

para a imersão do “Amante minguante” no ventre de Amparo, “aquela porta, origem da 

vida e do prazer, a primeira porta, que será também a última”, e que corresponde ao 

“princípio e fim de Alfredo.” (ALMODÓVAR, 2002, p. 142).  
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 A ideia da vagina como origem e fim da vida (e também do prazer) é reiterada 

pela gravidez de Alicia, que desperta do coma após a violação. Nesse discurso, a 

maternidade, ainda que não concretizada, devolveria a vida à personagem, o que 

colocaria Benigno como o seu salvador, e não como violador, como se observa nas 

palavras de Almodóvar: 

  

A história de Fale com ela é a história de um milagre, como eu disse 

anteriormente: o modo como Benigno tira Alicia das trevas. Evidentemente, é 

necessário assinalar que é um milagre que acontece – e aí somos obrigados a 

falar baixinho – graças a uma violação. No entanto, pode-se entender a 

palavra „milagre‟ com seu fundo de espiritualidade, de religiosidade. 

(STRAUSS, 2008, p. 264). 

  

A maternidade é, por fim, outro elemento constitutivo do feminino na filmografia do 

diretor. Parte do “culto” que Almodóvar rende às mulheres em seu cinema se relaciona 

com a figura materna, não do ponto de vista moral e estereotipado da esposa cuidadora 

do lar e da família, mas da imagem – não menos essencialista – do corpo feminino 

como território biológico da reprodução e da origem da vida:  

 

Todas essas mulheres representavam para mim a própria origem da vida, a 

celebração da vida. [...] As mulheres fortes que lutam para viver, que são ao 

mesmo tempo trágicas e engraçadas, essas mulheres que estão em todos os 

meus filmes, vêm todas da minha infância. (STRAUSS, 2008, p. 215). 

 

Tal imagem, que o diretor afirma partir de sua própria experiência durante a infância, 

reflete na recorrência do feminino associado à maternidade, em contraponto à ausência 

ou à conotação negativa da figura paterna. A imagem do pai em Almodóvar, quando 

não anulada pela invisibilidade e evocada apenas na narrativa das mulheres, é retratada 

por relações de abuso sexual dos filhos (Labirintos de paixões, A lei do desejo, Volver), 

como machista e agressivo (Que fiz eu para merecer isto?), como covarde, frágil, 

dissimulado e ausente (Mulheres à beira de um ataque de nervos), ou como feminino 

(Tudo Sobre Minha Mãe). 

A construção do feminino pela maternidade reforça o discurso da mulher 

marcada pelo corpo, pela biologia, em que a materialidade, baseando-se em uma 

compreensão metonímica do organismo, faz do útero, “essa cavidade potencialmente 

geracional”, um espaço público ou biopolítico de exceção, como afirma Beatriz 

Preciado (2014), em que as mulheres só existiriam como mães, destituídas do poder e 
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do controle sobre os seus corpos. Nessa construção visual operada por Almodóvar, o 

discurso da maternidade suprime das mulheres a experiência ativa do desejo sexual, em 

que até as relações afetivo/sexuais perdem o caráter erótico e se convertem em vínculos 

maternais: 

 

É a mãe que nos põe no mundo e é ela que nos inicia nos mistérios do 

mundo, nas coisas essenciais e nas grandes verdades. Talvez eu idealize as 

mães, mas aquelas que aparecem em meus filmes são iniciadoras. Angela 
Molina em Carne trêmula, por exemplo, comporta-se como mãe com Liberto 

Rabal quando lhe ensina a fazer amor o melhor possível. Ela o inicia numa 

coisa muito importante, que é o ato físico do amor. (STRAUSS, 2008, p. 

215). 

  

Até mesmo em um filme como Carne trêmula, centrado no desejo sexual e que, mesmo 

se tratando do universo masculino, há uma personagem que poderia ser construída como 

sujeito do desejo, já que inicia um dos personagens masculinos na vida sexual, 

Almodóvar associa o casal a um relacionamento entre mãe e filho. O mesmo ocorre no 

já referido namoro entre Huma Rojo e Nina, cuja ausência de qualquer indício de desejo 

ou de conotação sexual corrobora o discurso do diretor: “Tudo sobre minha mãe fala da 

maternidade e da maternidade dolorosa, não só da de Manuela, mas também da de Rosa. 

Também há a relação entre as duas lésbicas representadas por Marisa e Candela, que é 

também quase uma relação de mãe e filha.” (STRAUSS, 2008, p. 215). 

Essa perspectiva é notável também na linguagem cinematográfica, já que, em 

relação à produção de familiaridade e identificação com o espectador, enquanto o 

emprego de planos subjetivos é recorrente para retratar o desejo sexual masculino, em 

Tudo sobre minha mãe – um filme feminino por excelência, em que o diretor, inclusive, 

rende homenagem a tal universo – o único plano subjetivo utilizado é o da cena da 

morte de Esteban, em que Manuela, em total desespero, olha para o filho atirado ao 

asfalto após o atropelamento. O plano empregado com perfeição produz uma cena tão 

bem construída que propicia, inevitavelmente, a sensação de dor e a invocação do 

espectador a se colocar na posição de mãe naquele instante (IMG. 62).  
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Imagem 62 – Cena do atropelamento de Esteban 

 
          Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Por essa ótica, Almodóvar estabelece a diferença entre o lugar onde posiciona a 

câmera (o olhar) em filmes em que ele explora a subjetividade feminina, sempre de um 

ponto de vista externo, captado de fora do campo de ação. Em filmes classificados por 

ele como masculinos, inversamente a câmera se situa no interior da ação, a perspectiva 

do diretor se funde à dos personagens.  

Ainda em relação à associação do feminino à maternidade, nas citações do 

diretor sobre Volver, evidenciadas acima, observa-se a tentativa de criar uma imagem 

materna para a personagem de Penélope Cruz, enfatizando o tamanho de seus seios e 

adotando preenchimento para aumentar o volume das nádegas. O filme, aliás, gira em 

torno da maternidade, considerando que o tema central é a volta de Irene, matriarca da 

família, para se reconciliar com a filha Raimunda. Já em outro filme feminino de 

Almodóvar, Mulheres à beira de um ataque de nervos, o recomeço e a libertação da 

protagonista Pepa é marcada pela revelação de sua gravidez na última cena.  

Por último, todas as personagens de Tudo sobre minha mãe engendram outro 

ser, dão origem a outra vida, ainda que simbolicamente – pela produção do corpo 

feminino, como Agrado e Lola, ou pela encarnação do papel de mãe, como Huma Rojo 

no teatro –, que é o princípio fundamental da maternidade. É nesse filme também que 

aparece, em uma única vez, a imagem positiva da paternidade que, ironicamente, é 

construída por Lola, ao mesmo tempo, pai e mãe dos dois Esteban. 

 Ao situar, portanto, o desejo sexual no masculino, e a maternidade, dentre as já 

discutidas propriedades, no feminino, Almodóvar corrobora a rígida estrutura da 
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diferença sexual, cuja perpetuação é postulada pela linguagem e pelos códigos visuais 

que contribuem para estabelecer posições desiguais entre os gêneros, como afirma 

Teresa de Lauretis:  

  

[...] A sexualidade feminina é reduzida à função “natural” de ter filhos, em 

algum lugar entre a fertilidade da natureza e a produtividade de uma 

máquina. O desejo, como a capacidade simbólica, é uma propriedade dos 

homens, propriedade nos dois sentidos da palavra: algo que é próprio dos 

homens, como uma qualidade, e algo que eles possuem como coisa sua. 

(LAURETIS, 1993a, p. 105). 

  

O aparato cinematográfico é utilizado, assim, como legitimador de uma ordem binária 

que conserva o prazer sexual (e visual) como domínio do masculino, demonstrando que 

a visibilidade das identidades de gênero como plurais e desvinculadas de uma noção de 

natureza e essência não implicam necessariamente na reorganização dos termos da 

experiência cinematográfica, nos seus modos de produção e em seus códigos visuais:  

 

De um lado o masculino, cuja genitália, física ou metafórica, concede-lhe um 

local de poder e de autoridade enquanto sujeito universal: o homem, 
sinônimo de humano, sujeito dotado de transcendência. De outro, o feminino, 

o Outro inevitável, marcado pela imanência de um corpo que lhe é destino, 

na maternidade e na sexualidade. Através da linguagem, da imagem, do 

extenso leque de discursos teóricos nos mais diversos campos disciplinares,  

de todo um aparatus simbólico que designa, cria e institui o lugar, o status e 

o desempenho do indivíduo na sociedade, as “tecnologias do gênero” 

constroem uma realidade feita de representações e auto-representações. 

(NAVARRO, 2000, p. 4). 

 

Como uma tecnologia do gênero, na definição de Lauretis, o cinema corresponde a um 

dispositivo de (re)produção e (re)significação da elaboração da diferença sexual nas 

sociedades, sendo, ao mesmo tempo, produto dessas formulações discursivas. Uma 

mudança nos parâmetros visuais dessa linguagem envolve, fundamentalmente, uma 

reconfiguração do sistema de códigos que compõem as representações, a criação de 

espaços para diferentes modos de produção, de enunciação e de interação entre 

espectador e imagem. Promover o deslocamento e a reelaboração das relações entre os 

sujeitos e as práticas audiovisuais por meio da abordagem múltipla das subjetividades e 

das experiências, dando possibilidade de fala a diferentes atores sociais no campo 

cinematográfico. 

  Discutiu-se neste tópico a ideia do desejo como condutor moral das ações dos 

personagens no cinema de Almodóvar. A seguir, será analisado como a vivência do 
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desejo, levada até a última conseqüência, define um universo próprio de valores e 

constitui um novo quadro de significação social para interpretar o gênero e a 

sexualidade a partir desses filmes, o que acaba por conduzi-lo à inviabilidade ao invés 

de possibilitar a plenitude dessas experiências.   

 

4.4 Proibido proibir: a utopia almodovariana 

 

O desejo é essencial para compreender o universo moral dos filmes de 

Almodóvar. A sua proclamação como norteador da liberdade e a sua satisfação plena, 

ainda que sob um alto preço, é o que conduz à moral dos excessos já discutida 

anteriormente. Isso porque o desejo em Almodóvar não é algo a ser censurado, 

regulado, contido, julgado ou punido, mas é conformado nas experiências dos 

indivíduos; é algo, portanto, concreto, e não uma pulsão abstrata passível de sanções, 

uma força maior a ser reprimida em função de um conjunto prescritivo a ser respeitado.  

A anulação da religião, da família tradicional, da polícia (muitas vezes 

satirizadas) faz com que esses filmes criem um universo moral particular que, tendo o 

desejo como mola propulsora das ações, leva os sujeitos à exacerbação de suas condutas 

e à impossibilidade de julgamento dentro e fora da tela. Se o desejo é o princípio moral 

dos personagens, a única regra a ser obedecida, não haveria conduta guiada pelas 

aspirações que pudesse ser condenada. O que importa é a autonomia desses sujeitos para 

agirem conforme a sua própria vontade e delinear o seu próprio destino, como sugere o 

diretor ao negar que os seus personagens sejam escravos do desejo: “É demais porque 

quando escrevo não quero que nenhum dos meus personagens seja escravo de nada, 

nem de ninguém. O que posso sim afirmar é que o desejo determina seus atos, seu 

prazer e sua dor.” (ALMODÓVAR, 2011g, p. 106). 

Tomando como exemplo comparativo os filmes de Santiago Segura, diretor 

espanhol também conhecido como Torrente, devido à saga homônima composta pelos 5 

filmes que o projetaram na Espanha e o tornaram um dos maiores sucessos de bilheteria 

do país, apesar de conservarem características típicas da produção cultural espanhola, 

como o esperpento, o humor negro e a ironia crua, há uma diferença significativa de sua 

obra para a de Almodóvar. Segura opera, por meio do ex-policial Torrente, uma crítica à 

sociedade espanhola, denunciando questões polêmicas condensadas em um só 
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personagem, como o machismo, a homofobia, a xenofobia, o racismo, a corrupção, a 

hipocrisia política e moral. Torrente é construído por uma série de características que, 

além de torná-lo bruto, rude, trapaceiro, ambicioso, egoísta e desequilibrado, a falta de 

escrúpulos revela a total ausência de moralidade do personagem. Torrente é, 

literalmente, um fora da lei. As constantes violações para executar planos – muitas 

vezes frustrados – fazem dele um dos personagens mais imorais no cinema espanhol. 

Aliás, o sentido do humor nesses filmes está justamente nas transgressões de Torrente.  

No caso do cinema de Almodóvar não se pode remeter à imoralidade das 

condutas dos personagens porque não existe um parâmetro normativo para classificar 

tais comportamentos. Ou seja, olhando para o espaço diegético, os seus personagens não 

são transgressores porque não obedecem a nenhuma regra senão a de seu próprio 

desejo: 

 

Existem tantas ligações entre a transgressão e a lei que tento até negar a 

existência da lei; luto para que ela esteja ausente dos meus filmes. [...] 

Transgressão é uma palavra moral; ora, não é minha intenção infringir 

qualquer norma, mas apenas impor minhas personagens e seu 

comportamento. (STRAUSS, 2008, p. 37-38). 

     

Em Almodóvar a lei do desejo é uma justificativa legítima para os atos dos personagens 

e, ao mesmo tempo, fim principal. Esses agem conforme a busca por um desejo 

absoluto e não admitem que nada, nem ninguém, se interponha diante de sua realização.  

 Como falar de concretização do desejo em Almodóvar é também se referir à 

experiência, em grande parte da sua filmografia a cidade desempenha um papel 

relevante como cenário e corresponde, simultaneamente, a um agente no 

desenvolvimento da trama. O espaço da cidade é constitutivo, mas também modelado e 

ressignificado pelas experiências dos sujeitos. No início dos anos 1980, esses filmes se 

tornaram referência da Espanha moderna ao situar a capital, Madri, como pólo de 

efervescência cultural e de criatividade, motivado pela abertura democrática do país. Os 

primeiros filmes de Almodóvar traduzem esse universo ao dar centralidade à “nova 

onda”, representada pela Movida madrilenha, cuja produção artística é responsável por 

muitas das referências culturais dos espanhóis até os dias atuais.    

 Desse modo, artistas da Movida participam dessas primeiras películas (IMG. 63 

e 64), e o ambiente – especialmente noturno – dominado pela cena punk, as casas de 

show, os bares underground, a região do “El Rastro”, as gírias, as roupas, os penteados, 
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o consumo desenfreado de drogas ilícitas, a liberdade sexual, entre outros aspectos, 

ganham ênfase tendo o urbano como palco e transformador dessas experiências. Madri, 

com toda a sua atmosfera urbana, foi essencial para a conformação desse movimento e 

para a projeção da imagem de modernidade que a Espanha em sua nova fase política e 

cultural ansiava. 

 Os filmes de Almodóvar reproduziam, assim, a mentalidade desses grupos que, 

com o fim da ditadura franquista, sentiam que iniciavam uma nova era bastante fértil 

para a criação de ideias e tendências, aliado à crença em uma total reorganização das 

práticas culturais do país. Por isso, a Movida madrilenha se traduz na vivência da cidade 

e de tudo o que ela oferece ao seu limite, em uma valorização da liberdade artística e de 

costumes, cenário que Almodóvar expressa em suas primeiras produções, como ele 

afirma em uma entrevista sobre A lei do desejo:        

 

O filme muito menos supõe uma reflexão sobre a Movida madrilenha do 

início dos anos oitenta, ainda que grande parte transcorra na Madri dessa 
época. O que me interessa desse momento histórico é o entorpecimento de 

liberdade que a Espanha vivia, em oposição ao obscurantismo e à repressão 

dos anos sessenta. Os primeiros anos oitenta são, por isso, o marco ideal para 

que os protagonistas, já adultos, sejam donos de seus destinos, de seus corpos 

e de seus desejos. (GARZO, 2011d, p. 307). 

 

São dessa época as duas frases que marcaram a capital espanhola, tornando-se emblema 

turístico ainda presente, Madri me mata e de Madri ao céu, expressões que sintetizam o 

desejo por uma vida intensa e o anseio por liberdade que a Movida madrilenha 

representava.    

  

Imagem 63 – Fabio McNamara em 

Labirintos de Paixões 

Imagem 64 – Alaska em                       

Pepi Luci Bom... 

 
Fonte: LINDO (2011). Fonte: Extraída do filme pela autora.
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A cidade, assim, corresponde a um personagem nas primeiras fases do cinema 

de Almodóvar. E, mesmo com o fim da Movida, o espaço urbano continua como um 

elemento importante para compor o ambiente narrativo e os personagens, retratar a 

solidão, o desespero, as vivências sexuais, as performatividades de gênero e, 

obviamente, o desejo: 

  

Quis que Madri fosse o recipiente de todas as histórias que formam o 

carrossel de paixões de A lei do desejo. [...] Madri é uma cidade velha e 

esperta, mas cheia de vida. Essa deterioração, cuja restauração parece 

interminável, representa a vontade de viver desta cidade. Como meus 

personagens, Madri é um espaço gasto ao qual não basta ter um passado 

porque o futuro continua lhe excitando. (ALMODÓVAR, 2011g, p. 106). 

  

Em Mulheres à beira de um ataque de nervos a efervescência e agitação da Madri 

durante a Movida dá lugar a uma cidade mais melancólica, território em que os 

personagens vivenciam as desilusões, a solidão e as angústias cotidianas. Os planos de 

Pepa do alto de seu ártico observando a cidade e os que ela percorre as ruas em total 

desalento reforçam essa ideia, como se vê na imagem 65, em uma cena em que o 

travelling e a redução gradativa da luz constroem a sensação de desamparo da 

personagem. As muitas referências às ruas madrilenhas são como o marco da busca 

incessante da protagonista pelo amante Ivan, auxiliado pela presença do táxi que a 

conduz em algumas cenas. 

 

Imagem 65 – Pepa em Madri

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

 A espacialidade também é importante nesses filmes para demarcar as fronteiras 

sociais, as relações e suas hierarquias, espaços normativos que constituem centralidades, 

mas também marginalizam, estigmatizam e são estigmatizados por suas práticas. Esses 

lugares periféricos são significativos em Almodóvar para delinear o estilo de vida dos 
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personagens, a marginalização de suas condutas, a violência, a vivência da sexualidade, 

territórios em que os sujeitos expressam o desejo, performatizam seus corpos, gêneros e 

identidades. A cidade, nesse caso, é o lugar da experiência e da definição de posições 

sociais no espaço e, por isso mesmo, onde se dá a ressignificação desses indivíduos. 

 Tudo sobre minha mãe, ao confrontar as imagens de Madri e Barcelona, retrata 

essa última pelas experiências marginais, representadas pelas regiões de consumo e 

tráfico de drogas, e por zonas de prostituição, especificamente a conhecida como El 

Campo, área desabitada próxima ao Camp Nou, estádio do clube Barcelona, ocupado, 

em sua maioria, por travestis. A cena de transição entre as duas cidades, que situa 

espacialmente o espectador e descortina as experiências dessas personagens é assim 

descrita por Almodóvar no roteiro: 

 

O veículo entra em uma fila de carros que dá voltas em um terreno 

empoeirado. É o ápice da prostituição travesti, o lugar onde os exemplares 

mais jovens prestam seus serviços, as com os melhores peitos, as mais 

femininas. As que conseguiram melhor resultado na aventura cirúrgica. 

Imagem apocalíptica: um terreno, cheio de poeira, pedras e buracos, próximo 

a uma muralha que dá para um cemitério. A poucos metros surge o Campo 

do Barça. As trabalhadoras do terreno o chamam de El Campo. „Venho do 

trabalho no Campo‟, ou „Vou trabalhar no Campo‟. Trabalhadoras do sexo, à 

exaustão. Terra de ninguém, não há postes de iluminação, nem plantações, 

nem árvores. Nada (à noite, a pau seco). Só buracos, pedregulhos e muita 

poeira. A única luz provém de duas ou três grandes fogueiras espaçadas e dos 
faróis dos carros se movendo em círculos. Se a noite está límpida, a lua 

envolve tudo com seu reflexo azulado. O resto é escuridão e milhões de 

partículas de poeira suspensas no ar. (ALMODÓVAR, 1999, p. 39). 

 

A descrição do diretor define a mise-en-scène da prostituição travesti, em que a 

paisagem e a composição do espaço contribuem para expressar a precariedade e a 

informalidade do trabalho, chamando a atenção para a exclusão social desses sujeitos. 

Ao mesmo tempo, essas imagens deslocam a posição desses personagens para o centro 

da narrativa, dando visibilidade as suas experiências (IMG. 66). 
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Imagem 66 – El campo 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Mesmo em Madri esses espaços periféricos são ressaltados para retratar a 

experiência desses “sujeitos da margem”, os redutos dos usuários de drogas, as regiões 

de cabarés em que se apresentam drag queens, paisagens tão deterioradas como as 

próprias vivências dos personagens (IMG. 67).  

 

Imagem 67 – Cena de De salto alto 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

O ambiente rural também é explorado em Almodóvar como o espaço das 

tradições culturais da Espanha, os costumes, as lendas, a culinária abundante, os rituais, 

a forte influência da religião, o conservadorismo. Para a pesquisadora María Antonia 
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García de León
35

 – e também segundo boa parte da crítica espanhola –, Que fiz eu para 

merecer isto! é o filme em que o diretor retrataria com maior verossimilhança a cultura 

rural da Espanha, simbolizada pela figura da avó, interpretada por Chus Lampreave:  

 

O personagem de Chus Lampreave me encantou, que é um arquétipo da avó, 

a avó rural. Isso é magnífico, magnífico. Qualquer pessoa pode ver que é 

magnífico. [...] Porque ali é verdade, e não o riso de “ai, que estão vendo as 

ligas”, essas bobagens. Ali é verdade, é uma senhora, uma avó rural, que está 

aqui na cidade, vem para o apartamento de seu filho, deseja voltar ao seu 

povoado [...]. Ou seja, se você vê Carmem Maura e Chus Lampreave em Que 

fiz eu para merecer isto!, é, de certo modo, junto com Mulheres à beira de 

um ataque de nervos, o melhor filme de Almodóvar. Sem sombra de dúvidas. 

Que fiz eu para merecer isto! é um filme de grande veracidade. De fato há 

um consenso entre os hispanistas e tudo, que é uma suma de arte. Uma 

pequena suma de arte.  

 

A fala da pesquisadora ressalta a relevância desse filme na carreira do diretor, 

mas remete a uma questão muito discutida entre os espanhóis, que é a autenticidade da 

abordagem da Espanha e de sua cultura. Almodóvar teve bastante êxito com essa 

produção exatamente pela maneira como apresentou os aspectos culturais do país, 

gerando a identificação do público espanhol, além de ser a que ele mais lançou mão do 

neo-realismo, gênero pertencente à tradição cinematográfica espanhola. Para María 

Antonia García de León, as seguintes películas que abordam o ambiente rural não 

obtiveram o mesmo resultado porque não se trata de uma abordagem autêntica, mas 

reificada e caricatural: 

 

Eu sou socióloga, antropóloga e tudo isso, e Almodóvar, te falo 

insistentemente, é a reificação do rural, a coisificação do rural. Não me 

agradam em nada esses filmes de Almodóvar, como A flor do meu segredo, e 

todas essas que abordam La Mancha. Porque conheço muito La Mancha, 

porque ali está a casa da minha família. Não me agrada, assim, vou te dizer 

uma palavra muito espanhola, astracanada. Astracanada é como um humor, 

uma piada de mau gosto. Nos primeiros tempos ele dizia: „Estou farto de 

paletos com boinas. Mas é que ele acabou caindo no mesmo. O ambiente 
rural, sim que ele o conhece. Mas, não sei como te dizer, existe algo como 

uma dignidade na abordagem do rural do antropólogo, vou te dar um 

exemplo, que é uma joia: Se você assiste a Volver, há uma cena de um 

enterro com mulheres, e „que se veem as ligas, as pernas, venham ver as 

ligas‟. E como se isso fosse normal, mas isso não é verdade na sociedade 

rural, não é verdade. Deixar que se vejam as ligas é um descuido. É algo 

muito sutil, não é para fazer piada disso, é que há um esboço muito feio sobre 

o rural. Muito inautêntico. Uma astracanada. Coisifica-se o rural. Embora 

                                                             
35 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 3 nov. 2014. 
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diga que ele nunca se rendeu aos paletos, pois ao final caiu nisso. Porque o 
conhece e já viu que vende. Na piada fácil, de „ah, minha filha, coma uma 

fatia de chorizo‟. É que é assim, mas não é assim. Ou seja, um antropólogo 

sabe ver que não é assim. E isso me aborrece muito, talvez porque entendo, 

porque conheço muito bem a região, entende?36 

 

Observa-se que as palavras da pesquisadora revelam uma expectativa da fidelidade da 

representação, como se toda representação já não pressupusesse um discurso, uma 

construção, uma reinvenção. Além da noção de autenticidade de uma cultura ser 

questionável, por mais fiel que um filme possa parecer, ele sempre resultará em uma 

interpretação, já que corresponde ao ponto de vista de quem opera a câmera, uma dada 

realidade vista através das lentes do diretor. Por outro lado, a valorização da 

autenticidade se relaciona com a busca pela definição de identidade nacional tão 

arraigada na história do país, como já abordado no primeiro capítulo. 

 Almodóvar, de fato, recria as tradições rurais em seus filmes, reproduzindo 

rituais, como a limpeza dos túmulos feita pelas mulheres de La Mancha (IMG. 68), a 

relação dos habitantes com a morte, a importância da comida no cotidiano dessa 

população. Inclusive na composição dos personagens, que reproduzem o sotaque rural, 

como Agrado em Tudo sobre minha mãe, Paquito em Má educação e o manchego das 

mulheres de Volver – complementado pelo figurino típico de Tía Paula, também 

interpretada por Chus Lampreave, que o diretor afirma ser inspirada em sua mãe nos 

últimos anos de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 3 nov. 2014. 
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Figura 68 – O rural em Volver 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Os traços culturais que projetaram Almodóvar como símbolo da Espanha e de 

sua cultura, principalmente fora do país, foram, gradativamente, tendo menos ênfase em 

seus filmes, que passaram a apresentar histórias mais descontextualizadas, retirando o 

protagonismo da cidade – tanto urbana, como rural. As tramas passam a ser 

desenvolvidas em ambientes cada vez mais assépticos e sem muitas alusões territoriais e 

culturais. Tal tendência, uma tentativa de universalização desses filmes, em contraponto 

a um descolamento das referências locais é, muitas vezes, interpretada como uma 

postura comercial da produtora, como forma de expandir a distribuição e a capacidade 

de alcance das produções. 

 Na medida em que a sua obra se internacionaliza, também mudam as suas 

características visuais, narrativas e temáticas. Com o sucesso internacional, a sua 

produção cinematográfica fica cada vez mais intimista, o cenário urbano e o agito da 

capital perdem centralidade em suas histórias, e passam a ser desenvolvidas em 

ambientes indefinidos, como interiores das casas, de hospitais, de instituições. O ápice 

desse processo ocorre em Os amantes passageiros, cujas cenas são rodadas 

majoritariamente dentro de um avião.  

 O núcleo de personagens também se reduz e as temáticas, antes influenciadas 

pelo contexto urbano madrilenho e pela forte presença de elementos da cultura 

espanhola, são substituídas por questões mais abrangentes, como o amor, o desejo, a 

maternidade, a vingança, a morte, a dor da perda, entre outros. Em outras palavras, a 

internacionalização do cinema de Almodóvar também trouxe como consequência o 

caráter mais universal de suas películas, que se tornam cada vez mais afinadas a uma 

cultura globalizada do que ao estilo mais localista do início de sua carreira. 
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 Essa mudança é significativa para se pensar no percurso de sua obra e em quais 

questões relacionadas ao gênero, ao corpo, ao desejo e à sexualidade emergem a partir 

da retórica almodovariana. Os amantes passageiros fornece algumas chaves para a 

compreensão desses discursos. No filme, um avião que parte de Madri em direção ao 

México apresenta problemas técnicos ocasionados por uma falha operacional no 

Aeroporto de Barajas. Obrigado a um pouso forçado, o avião sobrevoa a cidade de 

Toledo em uma tentativa de aterrissar no desativado Aeroporto de La Mancha. 

Confinados em uma situação limite, envolvidos pelo medo e pela instabilidade 

emocional, os passageiros embarcam em uma experiência inusitada, regada a sexo, 

drogas e confissões íntimas, sob o controle de uma tripulação composta por três 

comissários gays, um piloto bissexual e um co-piloto sexualmente reprimido.  

 De certo modo, alguns dos mais recorrentes temas do cinema de Almodóvar 

estão presentes nesse filme: a liberalização sexual, a exacerbação do desejo, a 

eliminação da culpa, o consumo de drogas, a subversão do padrão heteronormativo do 

gênero e da sexualidade. Uma diferença significativa, entretanto, é o que poderia ser 

considerado como o ápice da liberdade criativa do diretor: O avião como o cenário 

predominante na história – há poucas cenas gravadas em Madri e no Aeroporto de La 

Mancha – se converte em um universo próprio, com suas próprias leis – ou, melhor 

dizendo, ausência de leis – e desvinculado das normas e sanções presentes na vida “em 

terra”.  

 Ao sair de Madri, mas não chegar ao México e permanecer circundando em 

busca de uma solução, a tripulação se encontra em um “entre-lugar”, um “espaço-

outro”, desconectada da realidade social à qual pertence. No início da trama, uma cena 

em que um funcionário do aeroporto se fere em um atropelamento na pista de voo e 

envia a alguém, instantaneamente, a mensagem pelo celular “estou sangrando vivo”, 

enquanto uma gota de sangue cai sobre a tela do aparelho, já antecipa o que está por vir: 

Durante o tresloucado voo, não são os aparelhos, mas os próprios tripulantes os que 

entram no “modo avião”, uma metáfora para a imersão desses personagens em um 

mundo particular, com seu próprio universo moral, suas práticas e modos de agir. Se 

para Almodóvar os seus filmes são a expressão de mundos utópicos (ALMODÓVAR..., 

2013), em Os amantes passageiros essa idealização se completa na medida em que o 

costumbrismo fantástico característico de seu cinema imprime um universo propício 
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para a vazão dos desejos, dos sentimentos, das emoções, das pulsões, da expressão da 

sexualidade e das identidades.  

 De certa maneira, os passageiros desse avião poderiam representar a sociedade 

ideal aos olhos do diretor, submetidos ao controle de sujeitos que, no cotidiano, ocupam 

os menores degraus da hierarquia social. São os indivíduos que transgridem as normas 

da sexualidade e do gênero, que escapam às regras da inteligibilidade e que, ao 

romperem com a visão heterocentrada, desvelam as suas fragilidades ao denunciar o seu 

caráter discursivo. Os comissários de bordo, com a sua gestualidade estereotipada, 

conduzem os passageiros – mas também os espectadores – a um desfrute hedonista, a 

um escape que, dado o tom surrealista da história, não é passível de julgamentos nem 

mesmo fora do campo diegético.  

 Se antes na filmografia de Almodóvar a cidade era o palco da vivência do 

prazer, da evasão do desejo, das performatividades de gênero, se os sujeitos buscavam, 

na dinâmica urbana, ainda que sob o peso da marginalização, formas de expressão das 

liberdades individuais, sem a culpa religiosa ou moral, ou sem a repressão institucional, 

o que essa recente descontextualização pode nos informar sobre as concepções de 

gênero atuais? Que questões essa utopia elaborada por Almodóvar pode suscitar no que 

diz respeito às regulações de gênero e à constituição dos sujeitos gendrados na vida 

social? 

 O que poderia ser lido como uma perda de referências identitárias no cinema de 

Almodóvar, na verdade, se parece mais a uma reterritorialização, no sentido empregado 

por Rogério Haesbaert (2007). Tratando a noção de território para além do sentido 

geográfico e material, o território simbólico compreenderia, em uma dimensão mais 

subjetiva, um espaço de referência para a construção de identidades. O espaço não 

estaria, assim, investido apenas de valores materiais, mas também éticos, espirituais, 

simbólicos e afetivos. Não pode ser percebido apenas como apropriação material de um 

espaço, mas também por um princípio cultural de pertencimento, de identificação. O 

território é também um construtor de identidade, por meio da relação de dominação e/ou 

apropriação do espaço simbólico, é “o produto da apropriação/valorização simbólica de 

um grupo em relação ao seu espaço vivido.” (HAESBAERT, 2007, p. 40).  

Para o autor, a ideia de uma desterritorialização ou o desaparecimento total dos 

territórios e das identidades é um mito, já que, em realidade, o que ocorre é uma 

reterritorialização, uma redefinição e ressignificação dos territórios em novas bases. 
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Lançam-se, assim, questionamentos sobre a visão dualista de uma “ordem global” que 

desterritorializa e uma “ordem local” que reterritorializa, desvinculando a globalização 

da ideia de desenraizamento, que nem sempre implicaria em uma desterritorialização. 

Como, na ótica deleuziana, a desterritorialização sempre ocorre entre dois termos, 

resultando na criação de novas territorialidades, pode-se pensar em tal fenômeno na 

relação olhar/imagem, em que as referências identitárias, os códigos simbólicos 

contidos nas imagens seriam constantemente ressignificados diante do espectador, mas 

também pelo seu olhar, uma vez que: 

 

Para Deleuze e Guattari, o pensamento se faz no processo de 

desterritorialização. Pensar é desterritorializar. Isto quer dizer que o 

pensamento só é possível na criação, e para se criar algo novo é necessário 
romper com o território existente, criando outro. [...] No entanto, a 

desterritorialização do pensamento, tal como a desterritorialização em sentido 

amplo, é sempre acompanhada por uma reterritorialização [...]. Esta 

reterritorialização é a obra criada, é o novo conceito, é a canção pronta, o 

quadro finalizado”. (HAESBAERT, 2007, p. 130-131). 

 

Estendendo a ideia de obra criada para o cinema, o filme – produto do pensamento – 

consistiria em uma reterritorialização, entendida como redefinições de repertórios 

simbólicos, deslocamentos de sentidos e significados, emergência de novas e múltiplas 

formas de identificação cultural.  

Nesse sentido, para Haesbaert a reterritorialização resultaria em 

multiterritorialidades, em territórios justapostos, descontínuos e fragmentados, cuja 

passagem constante de um a outro, ao contrário de apontar para o declínio dos 

territórios ou uma desterritorialização, caracterizaria a sua proliferação. A ideia de 

desterritorialização seria inadequada porque ela negaria, inevitavelmente, a existência 

do espaço. E o espaço é a condição primeira para que os indivíduos estabeleçam a 

consciência de si, de seu corpo e a sua relação com o mundo. Trata-se do elemento que 

torna possível a experiência sensível do mundo porque é nele que os sujeitos se situam, 

definem a sua posição e se reconhecem como pertencentes a um contexto. O espaço é 

fundamental para a formação das subjetividades, da constituição dos indivíduos como 

sujeitos sociais e morais. 

Se, de acordo com Marc Augé (1994), o lugar seria o território revestido de 

sentidos e de repertórios simbólicos, uma construção identítária, relacional e histórica, o 

não-lugar seria transitório, constituiria um espaço de passagem, descaracterizado e 
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impessoal porque não estabelece com os indivíduos que dele usufruem nenhum tipo de 

vínculo ou de relações históricas e identitárias. Os não-lugares são espaços de 

anonimato, de livre circulação – embora condicionados a um controle formal e 

burocrático – mas que não possuem significado suficiente para que se crie um sentido 

de pertencimento, apenas relações direcionadas a certos fins. O espaço, por outro lado, 

assumiria uma forma mais abstrata que o lugar, mas não é compreendido como o seu 

oposto, conforme Michel de Certeau o define.  

Para Certeau, o lugar é uma indicação de estabilidade, capaz de ordenar os 

elementos em uma posição própria, definida como “configuração instantânea de 

posições”. Já o espaço, traduz-se em movimento, é o resultado dos processos e relações 

produzidas em um determinado tempo, transformando-se continuamente, em “um 

cruzamento de móveis”. O espaço “é um lugar praticado”, fruto das práticas sociais e 

culturais ocorridas em um determinado tempo e lugar, e suas transformações repercutem 

em todos os aspectos de uma sociedade, em uma escala global. O espaço corresponderia 

às operações ou ao conjunto de fluxos definidos pelas ações de “sujeitos históricos” ou 

sociais, que determinam as modificações dos lugares, suas funções e significados. O 

lugar não seria, porém, um elemento estático, mas sujeito às modificações resultantes 

das relações ocorridas no espaço. E ao considerar que o espaço é carregado de 

representações culturais, o que define a(s) identidade(s) dos lugares é a rede simbólica 

que lhes é atribuída. Símbolos esses que são continuamente construídos, mantidos, 

esquecidos e reconstruídos ao longo do tempo. (CERTEAU, 1998).  

Na concepção de Marc Augé, o espaço é abstrato porque independe de 

localização geográfica, podendo, inclusive, conter vários lugares. O espaço pode 

remeter à distância (o intervalo entre dois pontos), ao ambiente aéreo, ao meio 

institucional/normativo ou a um contexto virtual. Envolve fluxos, movimentos, 

temporalidades, que colocam em ação os sentidos inscritos pelo lugar, mas não se 

restringe a ele. 

Os lugares que o cinema torna presentes não são os “lugares reais”, concretos, 

mas abstrações ou simulações de algo que já existe. Os filmes evocam sentidos em 

torno desses lugares, que a experiência cinematográfica trata de atualizar na sua 

dinâmica espaço-temporal. Logo, as relações existentes entre os indivíduos 

(espectadores) com esses lugares – referências identitárias, memórias, afetos, 

pertencimento – são transpostas no ato da identificação, da familiaridade com aquela 
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imagem. O conceito de representificação, nesse sentido, tal qual compreende Paulo 

Menezes (2004), define bem essa interação: a capacidade do cinema de tornar presente 

os lugares, os sentidos e as relações que se estabelecem a partir deles.  E é nessa 

constante atualização que o filme torna “reais” esses lugares, uma realidade que só faz 

sentido nessa representificação. 

Uma vez que a imagem cinematográfica não ocupa nenhum lugar, a não ser o 

espaço fílmico, diegético, o cinema enquanto representificação não seria uma 

experiência de desterritorialização e, ao mesmo tempo, reterritorialização, na medida 

em que torna presentes as relações, os acontecimentos, e efetua um deslocamento 

espaço-temporal do passado e do presente? Para Deleuze e Guatarri, como aborda 

Haesbaert (2007), nunca nos desterritorializamos sozinhos, mas no mínimo com dois 

termos: mão-objeto de uso, boca-seio, rosto-paisagem. Nessa lógica, por que não 

pensarmos em desterritorialização nas relações “olhar-imagem”, já que o espaço está 

sempre em processo, em um permanente “tornar-se” ou devir, que o cinema ajuda a 

construir criando novas territorialidades, novas articulações espaço-temporais e novas 

interações dos indivíduos com os territórios? 

Pensando nessa ideia a partir dos filmes de Almodóvar, o deslocamento espacial 

que ele opera na fase mais recente de sua carreira, especialmente em Os amantes 

passageiros, sugere essa reterritorialização, no sentido de que ele recria os espaços e 

lhes atribui novos sentidos, colocando em prática a sua utopia de um mundo que 

possibilite a plena vivência dos prazeres, um lugar regido apenas pela lei do desejo, essa 

“lei de um mundo que não admite nenhuma.” (FOIX, 2011a, p. 104). Esse 

deslocamento é tratatado como reterritorialização porque, como o próprio Marc Augé 

(1994) sugere, até mesmo os não-lugares, por mais transitórios, impessoais e 

indiferentes que pareçam ser, exigem uma identidade partilhada – ainda que pré-

estabelecida –, um território seria inconcebível sem as referências identitárias.  

A internacionalização do cinema de Almodóvar, portanto, não anula ou nega as 

referências culturais em que ele sempre se baseou, mas recria esses territórios em novas 

bases, elabora um universo próprio que mais parece indicar a inviabilidade desse projeto 

em um “mundo real”. Os espectadores continuam se identificando e se familiarizando, 

em menor ou maior grau, com os elementos culturais e os repertórios simbólicos que o 

diretor imprime em seus filmes, já que uma obra não se desvincula de seu tempo. Por 

mais inventivo que seja um cineasta ou um artista de modo geral, ele nunca escapa 
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totalmente de seu universo sociocultural, de maneira que uma obra conta muito mais 

sobre a época e o contexto em que foi produzida do que a história em si. 

Nem “lugar”, nem “não-lugar”, o que resulta dessa utopia almodovariana se 

aproxima mais de um hiperespaço, um espaço ideal que abriga os seres híbridos que 

povoam as suas películas, os cyborgs monstruosos de que fala Haraway (1995) que, em 

um universo próprio, realizam a fantasia de satisfazer plenamente os seus desejos e 

escrever a sua própria história. São sujeitos donos de seu tempo e de seu destino em um 

espaço sem restrições, em que a experiência da sexualidade é a porta de entrada para a 

liberdade e reinvenção desses corpos: 

 

Com o corpo liberado do físico, o indivíduo entra por completo no âmbito do 

simbólico. Se converte em uma entidade de significado puro, mas ao mesmo 

tempo sem conteúdo, no sentido de que se desprende de qualquer referente 

fixo. Os indivíduos se convertem, assim, em cyborgs, uma manifestação do 

eu que está para além do físico, existindo em um espaço onde a mesma 

identidade, mais que predeterminada, se autodefine pela fuga. (PENEDO, 
2008. p. 170). 

 

Retomando a questão colocada por Foucault, de que ideia do prazer sexual 

demonstrou corresponder, ao longo da história, a uma substância ética contínua, uma 

força maior contra a qual se deve lutar, reprimir e controlar, tomando o ato sexual como 

algo perigoso, como parte essencial do processo de cuidado de si, a sexualidade emerge, 

assim, como um dos elementos definidores dos sujeitos. No campo das representações 

sociais é pela inscrição de um sexo, pela constituição de um corpo sexuado e por suas 

práticas sexuais que os indivíduos se definem, sendo, por isso, uma das causas do sexo 

ser inserido e submetido a um regime tão atento.  

 Em Almodóvar, a sexualidade e as performatividades de gênero são parte da 

construção do desejo absoluto, experimentado em sua totalidade, como um impulso 

incomensurável que só em um mundo ideal poderia se concretizar, pois “ainda que se 

trate de uma contradição, a ilusão de ser desejado sem limite (não importa que não te 

respeitem como pessoa) habita no fundo de todo ser humano.” (ALMODÓVAR, 2011g, 

p. 106). Essa busca pela realização do desejo a qualquer custo não é possível na vida 

social, e Almodóvar o reconhece de tal modo que o excesso de liberdade que ele vê 

como inalcançável na prática só se concretiza por meio da idealização de um universo à 

parte, com suas próprias leis: 
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É impossível que alguém consiga realizar um prazer absoluto e, se o 
consegue, terá, certamente, que pagar seu preço, um preço, por sinal, muito 

alto. E é preciso estar disposto a pagá-lo. O que é algo pertencente ao mundo 

das ideias, é uma abstração, ainda que se sinta muito intimamente. 

(ALMODÓVAR, 1989). 

 

Em Os amantes passageiros, essa idealização é reforçada em uma cena na qual 

uma das personagens, que é vidente, anuncia as suas premonições na cabine do avião: 

“Sinto como se chegássemos a um lugar branco, como uma nuvem. Um lugar onde 

todos fôssemos melhores e não existiria a mentira”. O novo território anunciado pela 

personagem, mas que poderia bem ser um enunciado do diretor para introduzir o 

espectador em outra realidade, nos transporta mesmo como uma viagem a um universo 

em que os desejos se desvinculam de qualquer censura moral, julgamento ou punição. 

Um lugar outro em que esse desejo, tão abstrato no mundo de cá da tela, se concretiza e 

dá forma às diversas expressões da sexualidade, das identidades de gênero, das fantasias 

individuais. As imagens de divulgação do filme transmitem a ideia de uma sexualidade 

exacerbada, de total liberdade e ausência de limites na vivência do desejo (IMG. 69, 70 

e 71). 

 

Imagem 69 – Show dos comissários de 

bordo 

Imagem 70 – Cena de Os amantes 

passageiros

 
Fonte: (LOS AMANTES..., 2013b). 

 

 
Fonte: (LOS AMANTES..., 2013a).
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Imagem 71 – Bastidores de Os amantes passageiros 

 
Fonte: (LOS AMANTES..., 2013b). 

 

Nessa utopia almodovariana a única regra é a da não proibição: “O fato é que 

meus filmes não são suficientemente morais para tratar do proibido, ou então são tão 

morais que proíbem que se fale do proibido. Seja como for, o que é proibido segundo a 

moral tradicional não o é para mim.” (STRAUSS, 2008, p. 72). Partindo da sua 

concepção de cinema como um “desdobramento, duplicidade e espelhos que 

multiplicam e deformam o que veem” (ALMODÓVAR, 2011h, p. 312), a realidade 

construída por Almodóvar parte da aspiração a uma estrutura social que desse espaço a 

diversas manifestações do desejo, o que inclui a liberdade de expressão dos gêneros e da 

sexualidade. O diretor o elabora, porém, suprimindo as regras e situando o desejo como 

substrato da experiência e, como força maior que habitaria todos os seres, o que haveria 

de mais humano e primário, logo, inevitável, corresponderia a uma lei contingente, a 

única que definiria a conduta moral dos indivíduos: 

 

É algo que se cozinha às nossas costas, algo virtual que te impõe um preço 

muito concreto e ao qual não se pode negar. Há leis que alguém pode burlar, 

há outras que não. Por exemplo, alguém se joga pela janela com o legítimo 

direito de voar. Então a lei da gravidade intervém e, por mais que a ignore, 

em questão de segundos se acabará chocando contra o chão. A lei do desejo é 

como a da gravidade. Por mais que a ignore, há que se pagar o seu preço, um 

preço bastante alto. (ALMODÓVAR, 2011g, p. 106). 
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 Se, para Judith Butler (2006), a partir de Foucault, o poder regulatório não só 

atua sobre um sujeito pré-existente, mas também o constitui, no caso do gênero, a 

sujeição às regras é a sua pré-condição, já que ele é produzido no momento mesmo em 

que se efetiva a sua regulação. Desse modo, a regulação cria o gênero, na medida em 

que esse não se refere ao que um indivíduo é ou possui, mas é o efeito de um regime 

normativo, o gênero é o mecanismo pelo qual o discurso e o poder regulatório se 

estabelecem. Considerando, assim, que a expressão do gênero consiste na reafirmação 

das normas, o assujeitamento é parte intrínseca desse processo, de maneira que não 

existiria a formação de um gênero sem a sujeição às regras. Para Butler, sendo o gênero 

uma instância de um poder maior, ele requereria e instituiria um regime regulatório e 

disciplinar específico, cujas normas governam a inteligibilidade, determinam certos 

tipos de práticas ao mesmo tempo em que deslegitimam outras. Sendo assim, tendo em 

vista que o poder regulatório do gênero define o que pertence ou não ao domínio do 

social, a autora questiona o que seria estar fora da norma.  

 Assim como para Foucault (1999) a sexualidade só é sexualidade por efeito da 

lei, e os sujeitos não terão sexualidade a não ser quando a ela submetidos, da mesma 

maneira não seria possível pensar no gênero sem a existência de um regime regulatório. 

Logo, Almodóvar ao criar um universo próprio, dominado por uma total ausência de 

regras, acaba negando o gênero ou, ao menos, denunciando a sua inviabilidade. O 

discurso que emerge dessa utopia anula por si só a possibilidade de vivência plena do 

gênero, da sexualidade e do desejo. Considerar um mundo sem regras e sem gênero 

seria, como sustenta Butler (2013), anular toda a sua história e formação cultural. Diante 

da impossibilidade de se ignorar a instauração das normas sexuais, a existência de uma 

ordem social menos opressora e desigual no que diz respeito ao gênero só teria sua 

viabilidade dentro no campo normativo, a partir do proveito das normas que mais 

estejam em consonância com tal propósito. 
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5 O GÊNERO DA VIOLÊNCIA E A VIOLÊNCIA DO GÊNERO  

 

Este capítulo discute as relações possíveis entre discurso, imagem e violência 

nas produções de Pedro Almodóvar, a fim de compreender de que maneira a construção 

fílmica da violência se articula com o gênero, bem como as implicações dessas imagens 

nos sentidos construídos em torno dessa temática. O capítulo se divide em três tópicos. 

No primeiro, discute-se o conceito de violência em suas múltiplas dimensões, 

demonstrando que no cinema ela pode assumir diferentes conotações que ultrapassam o 

sentido estrito de agressão física, como é comumente retratada em grande parte dos 

filmes. O segundo tópico aborda a violação sexual nos filmes de Almodóvar, 

problematizando a diversidade com que ele aborda esse ato violento em suas películas. 

Por último, discute-se a relação entre gênero e violência no cinema do diretor espanhol 

a partir da abordagem da ruptura com as normas tradicionais de gênero nessas 

narrativas.  

 

5.1 A violência travestida  

 

“É como se todos os filmes falassem de nós”. Essa frase, dita por Padre 

Manolo/Sr. Berengher ao sair do cinema com Juan, em Má educação, serve para pensar 

no quanto as narrativas cinematográficas podem “falar” ou expressar sobre o contexto 

em que são produzidas. Se não exprime a realidade, certamente nos conta muito sobre a 

maneira como os sujeitos concebem o mundo em que vivem, como elaboram a tábua de 

valores que orientam a vida em sociedade. Os filmes “falam” e, por meio deles, é 

possível compreender muito mais as relações que se estabelecem entre os indivíduos e a 

sua “realidade”, como eles a (re)criam segundo os seus preceitos e aspirações, do que o 

real propriamente dito, de maneira que o cinema torna visível aquilo que não é dado 

diretamente ao olhar, que não possui um sentido inerente, mas que é construído na 

relação imagem-espectador.  

Na filmografia de Pedro Almodóvar a violência é uma temática que perpassa 

frequentemente as narrativas, e é curioso que grande parte das análises de suas películas 

não aborde tal questão, exceto quando algum ato violento é bastante evidente na obra, 

como o caso do estupro de Alicia em Fale com ela ou da violação a uma garota com 

transtornos mentais em A pele que habito. Mesmo assim, essas duas cenas geram 
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polêmica tanto no que diz respeito à maneira como a violência é retratada, quanto à 

validade do ato, o que nos incita a pensar no que de fato constitui determinada ação 

como violenta ou, dito de outra forma, o que faz com que o espectador perceba 

determinado comportamento como violento. Tratando especificamente da obra de 

Almodóvar, quais seriam os elementos utilizados por esse diretor para comunicar a 

violência em suas películas?  

As relações que se estabelecem entre imagem e violência no cinema nem sempre 

são tão explícitas. Isso porque o que é tomado como um ato violento não depende 

somente das imagens em si ou do que é nitidamente mostrado na tela, mas dos sentidos 

construídos tanto por quem produz, quanto por quem assiste ao filme. O que quer dizer 

que nenhuma imagem “fala” por si mesma e, portanto, não é inerentemente violenta. Se 

considerarmos o filme como um conjunto de relações, de elementos que se articulam 

para atribuir sentidos e significações ao que se pretende mostrar ou contar, então a idéia 

de violência presente nessas películas não é proveniente de uma realidade imediata 

capturada pela lente da câmera, mas sim construída pelos discursos, temporalidades e 

todos os demais elementos que ajudam a dar forma à narrativa.  

Sendo a violência uma construção social, o que se entende como um ato violento 

varia em diferentes contextos. Tomemos como exemplo a observação de Teresa de 

Lauretis (1987) de que a violência familiar sempre existiu, mas só passou a ser 

concebida e tratada como tal quando entrou na ordem do discurso e passou a ser vista 

como um ato de agressão, de violação. Ou seja, o discurso, ao nomear, classificar, 

diferenciar, produz não só o ato, mas também os seus efeitos e os sujeitos que o 

exercem. (FOUCAULT, 1999; 2007).  

Desse modo, o discurso é indissociável do poder: “O poder é uma força 

produtiva que tece através do corpo social como uma rede de discursos e gera 

simultaneamente formas de conhecimento e formas de subjetividade, ou o que 

chamamos sujeitos sociais.” (LAURETIS, 1987, p. 35). Os discursos possuem o poder 

de elaborar, reforçar e reproduzir significados, mas também de hierarquizar categorias, 

de incluir, excluir e reordená-las na escala de valores, orientando a percepção, o 

comportamento e as noções do que é socialmente aceitável, permitido, desejável. Nesse 

sentido, o discurso e a violência estão imbricados, a violência está contida no discurso 

até mesmo quando ele intenciona denunciá-la.  
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Pretende-se, assim, discutir as relações possíveis entre discurso, imagem e 

violência de uma maneira mais abrangente, que não se restrinja ao ato violento 

projetado na tela – e que atribui o sentido de violência à imagem –, mas que considere a 

articulação entre esses três elementos em suas múltiplas dimensões. O que atribuiria o 

caráter violento às imagens e, ao mesmo tempo, o que o negaria? Certamente, responder 

a essa pergunta envolveria também refletir sobre a questão colocada por Lauretis: “de 

que maneira a obra narrativa engendra o sujeito no movimento de seu discurso, como 

ele define posições de significado, identificação e desejo?” (LAURETIS, 1987, p. 10).  

Cabe, além disso, considerar que a violência contida ou gerada na/pelas imagens 

se não é natural, também não é homogênea, a começar pela noção de diferença sexual 

que ela abarca. Se as relações de gênero envolvem poder, essas relações são permeadas 

pela violência que é, portanto, “gendrada”. No caso do cinema, o tema da violência é 

explorado com freqüência em suas diversas expressões e, sendo utilizado para consagrar 

filmes e gêneros cinematográficos diversos – os chamados filmes de ação e os westerns 

são exemplos disso – acabou por contribuir na consolidação de convenções e de 

estereótipos que, no tocante ao gênero, são perceptíveis nos modelos de feminilidade e 

de masculinidade cristalizados pela narrativa clássica.  

Compreende-se a violência não apenas em seu sentido estrito – expresso na 

maioria dos filmes pelo combate físico –, mas em um aspecto mais amplo: por um lado, 

a violência que perpassa as relações de gênero e que possui a diferença sexual como 

sustentáculo e, por outro, a violência que permeia e está contida no discurso construído 

pelo filme, considerando-se que tanto os discursos do gênero, quanto os do cinema, são 

investidos de poder. Como linguagens que conferem significados, são capazes de 

(re)produzir o “socialmente real”, podendo instituir e/ou reafirmar hierarquias, bem 

como reforçar a exclusão ao estabelecer a fronteira entre o dizível e o indizível, o 

legitimo e o ilegítimo. 

As imagens e, mais especificamente, as imagens cinematográficas, constroem e 

são construídas pelo gênero, pois tanto as noções de masculinidades e de feminilidades 

são (re)produzidas e (re)significadas no contexto diegético, como também são resultado 

dos esquemas simbólicos e valorativos de quem opera a câmera e conduz a filmagem. 

Por mais que envolva a subjetividade dos produtores e dos espectadores, o cinema é 

uma prática eminentemente social, já que encerra o compartilhamento de sentidos e de 

códigos sociais.  
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Teresa de Lauretis (1987) afirma que o discurso é imbuído pela violência mesmo 

quando ele se apresenta como humanista ou bem intencionado, o que levaria a pensar o 

gênero e o cinema a partir de uma “retórica da violência” e, ao mesmo tempo, da 

“violência da retórica”, concebendo-os como elementos mutuamente constituídos. O 

cinema implicaria, assim, em duas perspectivas: uma seria a construção da violência ou 

o que Rose Hikiji (1998) denomina “imagens fílmicas da violência”, e a outra 

corresponderia à violência como linguagem, aquela que é gerada no discurso ou na 

representação, nos termos de Lauretis.  

Geralmente, a violência no cinema é evidenciada quando se apresenta de 

maneira violenta na sua construção, pela brutalidade das ações e das cenas, que 

provocam no espectador reações como medo, tensão, ansiedade, indignação, repulsa, 

entre outros. Nesse caso, a violência apareceria tanto no conteúdo, quanto na forma, 

caracterizando a relação imagem-violência. (HIKIJI, 1998). Mas ela nem sempre 

precisa se apresentar de maneira tão explícita. Há também aquela presente nas 

entrelinhas, que se manifesta tão sutilmente a ponto de não ser percebida, muitas vezes 

por já ter sido naturalizada. Trata-se da violência simbólica, de acordo com Pierre 

Bourdieu (2011), e que é fruto da incorporação das relações de poder.  

Uma das formas de se identificar a violência simbólica no cinema é por meio da 

representação da diferença: o nativo e o forasteiro, o rico e o pobre, o forte e o fraco, o 

valente e o covarde, a polícia e o bandido, o herói e o vilão, o casto e o promíscuo, entre 

outros. Essa violência pode ser imperceptível porque ela, muitas vezes, se faz passar por 

seu oposto. E é nesse sentido que ela é tratada aqui como “violência travestida”. Nos 

gestos ou nos aspectos mais banais ela se configura como algo “natural”, exatamente 

pelo fato de estarem inscritas em disposições duráveis, que geram classificações 

internalizadas nos processos de socialização, produzindo, assim, efeitos duradouros que 

não se manifestam de forma visível. (BOURDIEU, 2011). 

Por meio do estabelecimento da diferença ou do contraponto, é possível 

classificar, hierarquizar e, consequentemente, (re)ordenar as posições dos sujeitos nas 

estruturas de poder, influenciando, de certo modo, a maneira como esses indivíduos 

serão percebidos, julgados ou identificados pelo espectador. No que diz respeito ao 

gênero, a noção de diferença sexual é a base da construção imagética dos personagens e, 

não raramente, opera como sustentáculo da violência que se apresenta nos discursos 
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sobre a sexualidade, o desejo, o amor, o casamento, a família, o masculino e o feminino, 

entre outros.  

A violência relacionada ao gênero no cinema começa pela abordagem dos 

personagens femininos e masculinos. Por meio da imagem, do comportamento, da 

personalidade se constroem as noções e papéis de homens e mulheres nas narrativas e, a 

partir disso, essas características já fornecem ao espectador os instrumentos necessários 

para a sua avaliação moral do que é socialmente aceitável ou desejável. A questão é que 

nem sempre essa categorização é vista como um instrumento de opressão/dominação, 

mas como uma disposição “natural” e, portanto, não passível de questionamento. Por 

esse motivo, parece interessante e, ao mesmo tempo, problemático, verificar que 

algumas situações que o cinema traz à tona não são interpretadas por boa parte dos 

espectadores como atos violentos ou, como é cada vez mais comum, que ações violentas 

provoquem reações diferentes do esperado, como o riso, por exemplo.  

A narrativa clássica instituiu maneiras convencionais de se abordar a violência 

nos filmes, criando fórmulas e popularizando gêneros cinematográficos que possuem tal 

temática como aspecto central. É o caso dos westerns, dos filmes de ação, do filme noir, 

dos filmes de terror e de suspense. Mas, gradativamente, o tema da violência foi se 

tornando cada vez mais comum em outros gêneros cinematográficos, o que faz com que 

grande parte das produções apresente algum ato violento.  

Linda Williams (1991) afirma que a violência abordada no cinema mainstream é 

caracterizada pelo uso de repetidas fórmulas, cuja intenção é oferecer ao espectador 

uma experiência sensorial diferenciada, de maneira que ele possa ser impactado 

fisicamente pela história. É o que ela chama de “gêneros corporais”, filmes que tentam 

proporcionar ao público uma intensa carga emotiva e sensorial por meio da relação 

entre fantasia e experiência física, cujo sucesso depende da resposta corporal ao que é 

contado. A autora destaca três gêneros cinematográficos marcados por esse “excesso 

corporal”: o filme pornográfico, o filme de terror e o melodrama ou o “lacrimogêneo”. 

Esses três provocariam, respectivamente, o prazer sexual ou a excitação, o medo e as 

lágrimas, como reações físicas às narrativas.  

Williams argumenta que o sucesso desses “gêneros corporais” depende do nível 

de identificação dos espectadores com os filmes, ou seja, do intenso envolvimento do 

público com as sensações e as emoções retratadas/provocadas, o que só é possível com 

o mínimo de distanciamento estético de quem assiste à película. É necessário, portanto, 
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que o filme provoque no corpo do espectador uma experiência mimética involuntária 

das emoções e sensações dos corpos projetados na tela. As reações físicas, como a 

excitação, o medo ou as lágrimas só seriam a consequência desse sucesso.  

Para a autora, investigar o cinema por essa ótica contribui para evidenciar 

questões concernentes à construção do gênero porque a conformação dos prazeres 

visuais e narrativos está diretamente relacionada à maneira como se concebe a diferença 

sexual nos filmes. Ela observa, por exemplo, que, tradicionalmente, o prazer visual é 

construído por meio da saturação do corpo feminino, em que a mulher é submetida a 

uma espécie de êxtase corporal construído para o olhar masculino, quase sempre de 

forma sensacionalista: no excesso do prazer sexual, do medo, do sofrimento. A sujeição 

da mulher à condição do elemento que é movido na trama ou que sofre a ação é o que 

contribui para a repetitiva fórmula da vitimização das personagens femininas. Williams 

cita o exemplo do lema de Alfred Hitchcock para o sucesso de seus suspenses: “Torture 

a mulher!”.  

Embora Linda Williams tenha escrito esse texto no início da década de 1990 – 

época em que o cinema mainstream estava apenas no começo de uma série de 

transformações na abordagem das relações de gênero e que seriam mais evidentes nos 

anos seguintes –, a autora já admite a necessidade de relativizar essa configuração 

tradicional dos personagens femininos e masculinos nas narrativas pelo fato de não se 

tratar de uma definição estanque. Ela já observava uma oscilação entre as categorias do 

gênero no que diz respeito à ausência/presença de poder, passividade/atividade, entre 

outros.  

As posições dos sujeitos nesses filmes seriam, portanto, mais flexíveis do que 

alguns estudos feministas supunham e já havia indícios de uma construção do prazer 

visual feminino que não fosse necessariamente orientado para o olhar masculino. Nesse 

sentido, Williams ressalta três elementos como fundamentais para a compreensão das 

relações de gênero nos filmes: 

 

O posicionamento do sexo, da violência e da emoção parece, então, ter 

funções muito precisas nesses gêneros corporais. Assim como todos os 

gêneros populares, eles apontam para questões da nossa cultura, da nossa 

sexualidade, das nossas identidades. O posicionamento do sexo, da violência 

e da emoção não é, assim, gratuito e não é estritamente limitado a cada um 

desses gêneros [...]. (WILLIAMS, 1991, p. 9).  
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Não por acaso, portanto, a temática da violência possui relevância na compreensão dos 

sentidos atribuídos às relações de gênero no cinema. Lauretis (1987) atenta para o poder 

que os discursos possuem de violentar as pessoas, tanto física, quanto simbolicamente. 

Esses discursos – produzidos pela ciência, por instituições, pela mídia, que 

constituiriam as “tecnologias de gênero” – regulam o campo simbólico ou os 

significados sociais, detendo, por isso, o poder de gerar representações de gênero.  

Tradicionalmente, a violência no cinema quase sempre esteve associada ao 

masculino, e as mulheres ocupavam a posição de vítimas que dependiam da proteção 

dos homens. A força, a coragem, a inteligência e a virilidade são características que 

compõem o ideal de masculinidade e que contribuem para a exaltação de uma suposta 

superioridade dos homens, principalmente por meio do domínio da tecnologia e da 

violência, aspectos nesses filmes enfatizados como sinônimos de poder. (CONNEL, 

1995; NASCIMENTO; GOMES; REBELLO, 2009).  

Até mesmo os gêneros cinematográficos passaram a ser marcados por diferenças 

nas temáticas e na linguagem voltadas para o público masculino e feminino. Para os 

homens, filmes que abordam os embates físicos, o mundo do crime, guerras, em 

narrativas, geralmente, mais dinâmicas, com o ritmo mais rápido e com muitos efeitos 

especiais; para as mulheres, histórias mais dramáticas, explorando temas como amor, 

casamento, família, maternidade, com um ritmo narrativo mais lento. Embora seja 

possível observar uma considerável flexibilidade das convenções e estereótipos 

empregados na abordagem de homens e mulheres nesses filmes, com um protagonismo 

maior das personagens femininas em contextos antes reservados ao masculino, observa-

se, ainda, a necessidade de reafirmar características tradicionalmente associadas ao 

feminino nesses filmes. (BERNAVA, 2010).  

Gradativamente, verifica-se uma superexposição da violência em alguns filmes e 

determinados diretores passam a ser conhecidos justamente pela construção visual de 

imagens violentas, constituindo um estilo próprio. Diretores como Ridley Scott, Oliver 

Stone e Quentin Tarantino, abordam uma violência muitas vezes banalizada, cotidiana, 

além de estilizada, com um peculiar e meticuloso tratamento estético. Nesses filmes, os 

discursos elaborados podem tanto engendrar, quanto problematizar a naturalização da 

violência, que é retratada, ora como crueldade, ora como meio de sobrevivência, como 

sinônimo de coragem e nobreza de caráter ou como um traço da deterioração humana.  
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Mas se a relação imagem-violência nesses filmes, na maioria das vezes, se 

apresenta por meio de uma retórica da violência, em outros casos a força desses 

discursos pode operar pelo seu inverso, não pelo que a imagem mostra, e sim pelo que 

ela oculta. A invisibilidade e a comicidade são alguns dos recursos utilizados para 

inferiorizar determinados sujeitos, comportamentos e valores, e exaltar outros, 

hierarquizando-os em categorias morais e, não raramente, maniqueístas. Configura-se, 

portanto, a violência da retórica. É o que será discutido a seguir por meio da análise de 

como a violência se apresenta no cinema de Pedro Almodóvar a partir da abordagem da 

violação sexual. 

 

5.2 A violação sexual e as múltiplas dimensões da violência 

  

Como já mencionado, na filmografia de Almodóvar o tema da violência é muito 

presente, mas um ato violento bastante recorrente em suas obras é a violação sexual. Em 

seu primeiro longa-metragem, Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão, Pepi é uma 

garota que cultiva maconha na varanda de seu apartamento, até que um dia recebe a 

visita de um policial da vizinhança. Ela se mostra disposta a fazer o que ele quiser para 

não ser penalizada, menos perder a virgindade, que ela pretende vender. O policial, 

entretanto, exige a relação sexual em troca do silêncio e a estupra.  

A partir daí, cenas ou referências à violação sexual se repetirão com bastante 

frequência nas películas do diretor. Almodóvar possui uma maneira bastante peculiar de 

retratar a violação sexual. O que as difere da maioria das cenas de outros filmes é que o 

estupro nem sempre é abordado de uma maneira convencional, seja na forma como é 

contado, como é tratado pelos personagens ou na construção visual do ato. No caso de 

Pepi, depois de ser estuprada, ela decide se vingar do policial a todo custo. Pede a 

alguns amigos para o agredirem, mas descobre que o atingido, na verdade, foi o seu 

irmão gêmeo. Não satisfeita, ela se torna amiga da esposa do policial. O diálogo abaixo 

se refere à cena em que as duas comentam o estupro: 

 

Luci: Então, o que você faz?  

Pepi: Eu sou uma herdeira, mas meus pais ficam furiosos por me dar 

dinheiro. Eles disseram para eu viver por minha conta.  
Luci: E o que vai fazer agora?  

Pepi: Eu pensava em vender a minha virgindade, mas noutro dia fui violada. 

Luci: Bem, pelo menos você teve algum divertimento.  
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Pepi: Desfrutaria muito mais com as 60.000 pesetas que pensava em pedir 

por ela.  

Luci: A carne de uma mulher é outro veneno.  
Pepi: Agora eu só quero vingança do sujeito que me estuprou. Por que eu 

deveria mentir para você? Foi o seu marido.  

Luci: Meu marido? Bastardo, eu queria ter tanta sorte.  

 

A naturalidade com que Pepi relata que foi estuprada não é nada convencional. Como se 

nota no diálogo, a indignação do estupro se deve muito mais ao fato de que ela não terá 

como lucrar com a sua virgindade do que à violação em si. Nesse caso, a virgindade é 

tratada como um bem a ser comercializado, e perdê-la contra a sua vontade é como 

destruir a oportunidade de um negócio rentável. Já a reação de Luci retira qualquer 

possibilidade da violação sexual ser tomada como um ato pernicioso, ao lamentar a má 

sorte de não ter passado pela mesma situação.  

Na cena, não fosse pelo grito de Pepi e pela frieza do policial, a violação 

pareceria um acontecimento banal. A mistura de ingenuidade e depravação com que 

Pepi é apresentada e a posição de superioridade do policial – ressaltada pelo plano 

contra-plongé no qual ele é mostrado em pé, engrandecendo o personagem, ao mesmo 

tempo em que a garota é mostrada em plongé, sentada e acuada na parede, em uma 

posição de total submissão e impotência – gera um incômodo que é logo amenizado 

pela naturalidade com que a narrativa (e a própria Pepi) vai lidar com o ato da violação. 

Em Kika, lançado em 1993, a protagonista que dá nome ao filme é estuprada em 

sua casa pelo irmão de Juana, sua empregada doméstica, depois de fugir da 

penitenciária. O rapaz, além de ator de filme pornográfico, é obcecado por sexo. Com 

traços de comédia, a excentricidade dos personagens e dos acontecimentos contribui 

para que o estupro não cause grande impacto, apesar da violência que é mostrada na 

tela. A cena, quando filmada em plongé, mostra a expressão de desespero de Kika, que 

oferece resistência, grita e bate no agressor, até que ele a ameaça com uma faca em seu 

pescoço. 

As reações dela, entretanto, contrastam com a estranheza do diálogo que se 

inicia entre os dois. Eles se apresentam e Kika tenta convencê-lo, com uma voz baixa e 

amena, de que aquela atitude não é correta. Ele responde que é ator pornô e é o melhor 

no que faz, Kika diz que aquilo não é um filme pornográfico, e sim uma violação 

autêntica. A fala rápida e ininterrupta de Kika, tentando convencer o agressor a deixar 

de violentá-la e lhe contar os seus problemas, além de reclamar que ele está babando 

nela, faz com que a imagem da violência ganhe uma conotação cômica e inusitada.  
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De repente, o ângulo da cena muda para o lado de fora do prédio, do ponto de 

vista de um voyeur que assiste ao estupro da janela de seu apartamento (IMG. 72). A 

imagem é ainda mais paradoxal porque mostra o rapaz em cima de Kika, com a calça e 

a cueca na altura do joelho, nádegas à mostra, Kika dando socos em suas costas, mas a 

violência do ato é mais uma vez atenuada pelo aspecto risível, grotesco da cena. Para 

completar, o voyeur liga para a delegacia e os policiais recebem a denúncia de uma 

maneira tão desinteressada e sarcástica, que chega a ridicularizar a ação da polícia. 

 

Imagem 72 – Estupro de Kika 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Os policiais, por fim, vão à casa de Kika e, quando se deparam com o 

estuprador, que já está violentando a mulher há horas – ele diz que vai conseguir bater o 

recorde de orgasmos e Kika pergunta por que precisa ser logo com ela – nem mesmo 

com duas armas apontadas para a sua cabeça ele para de violentá-la. Um dos policiais 

dá tapas em suas nádegas, deixando a cena ainda mais cômica (IMG. 73), até que os 

dois puxam o rapaz, arrastando-se todos pela cama em direção ao chão e, finalmente, 

conseguem desvencilhá-lo de Kika. Ele sobe no parapeito da janela e, ainda sem desistir 

do orgasmo, se masturba até ejacular na repórter que acaba de descer de sua moto em 

frente ao prédio. Tudo isso somado à excentricidade da repórter, Andrea Caracortada, a 

já citada apresentadora de um reality show cruel e sensacionalista, sempre ávida por um 

furo de reportagem. Quando Andrea pergunta ao policial o que fazia Paul Bazzo (o 

agressor), ele responde: “Ah, nada, estava violentando uma mulher”. 
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      Imagem 73 – Ação dos policiais na casa de Kika 

 
                 Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

O interrogatório de Andrea à Kika é hilário pela insistência da repórter 

fantasiada, que carrega uma câmera na cabeça e a persegue pela casa (IMG. 74):  

 

Como explica que tenha sido a primeira pessoa a quem Paul Bazzo visitou 

depois de fugir da prisão? Já se conheciam? Como Paul se comportou durante 

a violação? Ameaçou matá-la? Quantas vezes ele teve orgasmo? E a senhora? 

Atingiu o orgasmo? Receia que essa experiência lhe deixe marcas? O que 

pensa de alguns juízes que autorizam a saída de alguns presos? Acha que a 

fuga de Paul é uma manobra política da oposição?  

 

Tudo isso é dito enquanto Kika tenta se desvencilhar de Andrea sem dar nenhuma 

resposta. Quando ela entra em outro cômodo e bate a porta diante da repórter, Andrea 

lhe diz: “Senhorita, a sua conduta atenta contra a liberdade de expressão”. 

Imagem 74 – O interrogatório de Andrea Caracortada 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 
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O diretor, ao empregar um tom cômico e excêntrico a essas cenas parece zombar 

da situação, embora ressalte em vários momentos os dramas e dificuldades da vida de 

Kika. Nas palavras de Almodóvar:  

 

No filme, tal como é atualmente, Kika começa por lutar contra Paul, mas a 

partir do momento que ele lhe põe uma faca na garganta ela se torna uma 

mulher prática, tenta convencê-lo de que ele tem muitos problemas e que ela 
pode resolvê-los. Isso não indica qualquer prazer porque ela permanece 

passiva, mas descreve seu otimismo e é uma demonstração de força que as 

mulheres têm nas situações tensas e até nas situações- limite. [...] Também é 

o que dá a cena uma dimensão muito cômica: se eu tivesse descrito apenas a 

primeira parte do estupro, a cena teria sido simplesmente violenta. É preciso 

imaginar que a violação não dura 20 minutos; Paul Bazzo está em cima de 

Kika durante pelo menos três horas e a situação tem tempo para se 

desenvolver. Já não é, de forma alguma, o horror da violação: um homem de 

80 quilos se encontra em cima de você e a partir de certo momento seu nariz 

começa a coçar, você tem vontade de fazer xixi, pensa que tem compras e 

telefonemas a fazer, colocam-se todos os tipos de problemas do cotidiano. O 
humor nasce sempre do que é cotidiano. (STRAUSS, 2008, p. 159).  

 

Como resultado, a imagem que se apresenta para o espectador é a de uma violência 

extremamente banalizada, cotidiana. O filme retira do ato o horror e o sofrimento para 

lhe conferir um tom de deboche e de desdém, subestimando o seu caráter violento.  

 Observa-se que, pela forma como as vítimas são retratadas, o modelo de 

feminilidade construído por Almodóvar engendra o discurso de que atributos como a 

força e o poder de superação, supostamente intrínsecos às mulheres, se transformam na 

aceitação tácita e em uma surpreendente manifestação de otimismo perante a violência 

sexual e o domínio masculino. Em Kika, a violação ainda é levada ao extremo porque se 

vê não apenas a que é perpetrada por Paul Bazzo, mas também aquela infringida pela 

câmera. O ato voyeurístico do marido de Kika, que na narrativa se confunde com o 

aparato cinematográfico, suscita reflexões sobre o caráter invasivo da câmera e do 

próprio cinema, que converte em voyeurs os espectadores que observam a vida e as 

experiências dos outros. A câmera que se deleita com o corpo agredido de Kika nos 

remete à estratégia discursiva de alguns filmes, em que o prazer visual é construído em 

torno do sofrimento – físico, emocional ou simbólico – do corpo feminino, levado ao 

limite através do medo, das lágrimas, da dor ou da morte. Filmes como A tortura do 

medo (Peeping Tom, Michael Powel, Reino Unido, 1960) e muitas das produções de 

Alfred Hitchcock são exemplos significativos, em que o corpo feminino é fonte de um 

prazer contemplativo, construído/performado por e para a câmera. A violência visual, 

por outro lado, muitas vezes é problematizada na própria experiência cinematográfica, 
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como se vê em Blow up - Depois daquele beijo (Blow up, Michelangelo Antonioni, 

Reino Unido/Itália, 1966), ou em Tesis (Alejandro Amenábar, Espanha, 1996).   

Com respeito à abordagem da violação sexual em Almodóvar, esse tipo de 

humor ácido da chamada comédia negra que o diretor utiliza como linguagem é visto 

por Paloma Gascón
37

 como um estilo típico da tradição cultural da Espanha e, por isso, 

agradaria ao público espanhol. O que ela classifica como “humor terrível”, que poderia 

ser interpretado como perverso, mas que nos filmes é apresentado como se tratasse de 

algo natural, deve ser interpretado dentro de um contexto. Para ela, essa linguagem está 

presente na cultura do país, uma maneira “crua e feia” de tratar a realidade que, às 

vezes, parece absurda e carregada de sentidos dúbios, mas que os espanhóis acham 

graça e se divertem, como ocorre com as produções do diretor Torrente.   

 Nem sempre, porém, a construção fílmica da violação é feita por Almodóvar de 

maneira cômica, como se vê em Fale com ela, em que a tensão da trama se desenvolve 

em torno da já comentada violação sexual de Alicia por Benigno. Apaixonado por ela, e 

a observando obstinadamente na escola de balé em frente à sua casa, ele consegue se 

aproximar e conversar com Alicia apenas duas vezes antes de ela sofrer um acidente e 

entrar em estado de coma. Coincidentemente, é internada no mesmo hospital em que 

Benigno trabalha que, por sua competência, é indicado para cuidar dela. O enfermeiro é 

extremamente cuidadoso com Alicia e passa a entrar em seu universo, fazendo as coisas 

que ela gostava antes do acidente, como ir ao teatro e assistir a filmes mudos, 

compartilhando com ela as suas experiências. A paixão de Benigno faz com que ele 

acredite que Alicia possa ouvi-lo e senti-lo, por isso ele a trata como se ela estivesse 

consciente. 

A construção do personagem de Benigno é fundamental para a narrativa. 

Apresentado, desde o início, como um homem doce, delicado e atencioso, a 

identificação do espectador com o personagem é imediata. Após assistir ao espetáculo 

de Pina Bausch, Benigno mostra a Alicia a foto autografada pela coreógrafa, que ele 

comprou para presenteá-la. A dedicação do enfermeiro à paciente é muito enfatizada na 

película. O cuidado, aliás, é atribuído a Benigno como um dom, já que ele se dedicou a 

                                                             
37 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 12 nov. 2014. 
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vida inteira a essa função. Antes de Alicia, ele cuidou da sua mãe durante anos até a sua 

morte. 

 Como a narrativa não é linear, a complexidade e ambiguidade – acentuada pela 

fluidez e flexibilidade com que sua identidade de gênero é construída – da 

personalidade de Benigno vai sendo mostrada gradativamente e, só mais adiante, revela-

se que o enfermeiro conhecia Alicia antes de ela ser internada no hospital e já era 

apaixonado por ela. Quando são mostradas as cenas em que Benigno observa Alicia 

pela janela de sua casa por longas horas, a maneira como ele a aborda na rua, a consulta 

que ele marca com o pai dela como desculpa para ir a sua casa e, finalmente, a invasão 

do quarto da moça, que sai do banho e se assusta com a sua presença, a imagem do 

personagem se torna ainda mais ambígua.  

Começamos, então, a compreender a dedicação de Benigno no cuidado de 

Alicia. A partir daí, o filme, que antes suscitava dúvidas sobre a sua orientação sexual, 

passa a dar pistas da relação do enfermeiro com a moça, como a sua foto que Benigno 

guarda em um porta-retrato ao lado da cama. Mas a intensidade desse contato, que vai 

se tornando cada vez mais íntimo e frequente, já que a outra plantonista enfrenta 

problemas pessoais e o enfermeiro precisa substituí-la constantemente, faz com que o 

desejo de Benigno por Alicia fuja do controle. O fato de ele adentrar no seu universo, 

compartilhando as coisas que ela gosta, contribui não só para que ele imagine vivenciar 

um relacionamento com a moça, como também para lhe despertar um desejo 

incontrolável, desencadeando a violação.  

A maneira como essa violação é retratada também é bastante peculiar, mas, 

dessa vez, o humor cede lugar a uma abordagem romântica, delicada e sutil, como já foi 

dito nos capítulos anteriores. O estupro de Alicia não é mostrado, e sim sugerido por 

meio da cena metafórica e elíptica do Amante minguante. Almodóvar insere, assim, um 

filme dentro do filme e intercala as cenas do relato do enfermeiro com as da película, 

lançando mão de todos os elementos do cinema mudo.  

Uma música clássica instrumental é tocada durante as cenas. Há um close no 

rosto e nos seios de Alicia enquanto Benigno a descobre. Close no rosto de Benigno 

com uma expressão tensa ao olhar para a moça nua. Close no rosto de Alicia, em plano 

plongé, e Benigno diz: “Não. Não, eu estou bem”. Ele se senta, olha para Alicia deitada 

na cama, em primeiro plano, e diz: “É que ontem vi um filme que me deixou 

perturbado”. Começa a contar a história enquanto massageia o corpo de Alicia. A 
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identificação entre Benigno e Alfredo é evidente quando ele diz: “Alfredo é um pouco 

gordinho, como eu, mas é um bom cara”.  

Depois de mostrar parte do filme mudo narrado por Benigno, há um corte e, em 

plano plongé vê-se o corpo de Alicia da cintura para cima, o enfermeiro a descobre, os 

seios ficam à mostra. Ela está com ótima aparência, maquiada, a pele corada, 

cuidadosamente penteada, com a boca entreaberta, pintada com batom. Benigno a 

massageia enquanto conta a história e a sua respiração vai ficando ofegante (IMG. 75).  

 

Imagem 75 – Benigno massageia o corpo de Alicia 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Em Amante minguante, dentro da bolsa de Amparo, Alfredo toca a carta que 

escreveu para ela antes de partir, esfregando a mão por um tempo maior na palavra 

“amor”. Em seguida, os dois estão em um quarto de hotel, conversando na cama. De 

repente, Amparo dorme e fica estendida na cama, quase inerte, como Alicia. Alfredo, 

minúsculo, anda pela cama e a descobre com delicadeza que a trilha ajuda a reforçar. Há 

um close em seu seio, depois no olho de Amparo entreaberto. Alfredo sobe em seus 

seios, os abraça, rola por seu corpo, em total deleite (IMG. 76). Há um close na virilha 

de Amparo, nos pelos e nas pernas. Em primeiro plano, ângulo lateral, Alfredo aparece 

com os olhos arregalados, boca aberta, maravilhado. 
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Imagem 76: Alfredo abraça os seios de Amparo 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Em plano médio, tem-se uma visão mais ampla do quarto, a parede escura, uma 

lâmpada no centro, uma luz mais intensa sobre o corpo de Amparo, Alfredo em cima 

dele, em pé, próximo aos seios. O contraste de luz e sombra da imagem realça os 

contornos do corpo de Amparo. Nesse momento, o seu rosto não aparece, e seu corpo 

estendido na cama, inerte, poderia facilmente ser confundido com o de Alicia (IMG. 

77).  

 

Imagem 77 – Alfredo percorre o corpo de Amparo 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Alfredo caminha por seu corpo, desce até a virilha. Close frontal da vagina, uma 

imagem totalmente artificial e caricata da genitália feminina. Em plano médio, Alfredo 

introduz o braço na vagina (IMG. 78), há um close no rosto de Amparo, mostrando uma 
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ligeira tremulação no canto da boca e ela se contorce. Novamente em plano americano, 

Alfredo aparece com o braço dentro da vagina, os olhos fechados, a respiração ofegante. 

Ele retira o braço, que está molhado, olha para a mão também molhada.  

 

Imagem 78 – Alfredo introduz o braço na vagina de Amparo 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Retira a camiseta, introduz metade do seu corpo (da cintura para cima). Close no 

rosto de Amparo. Alfredo sai, está molhado e ofegante. Em plano americano, vira-se de 

costas para a câmera, tira a bermuda e entra completamente na vagina (IMG. 79). Há 

um close no rosto de Amparo, que abre a boca, se contorce, morde o lábio inferior e, 

ainda com os olhos fechados, vira o rosto para o lado esquerdo e continua dormindo 

com um semblante sereno. 

 

Figura 79 – Alfredo entra na vagina de Amparo 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora 
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O filme mudo acaba, há um close no rosto de Alicia, que está com a feição 

parecida com a de Amparo, olhos fechados, boca entreaberta, expressão de serenidade. 

Benigno continua sentado, massageando as suas pernas, terminando de contar a história. 

Em primeiro plano, enquanto massageia as pernas de Alicia, ele olha por baixo da sua 

roupa, em direção à genitália, aproximando cada vez mais as mãos (IMG. 80). A 

expressão de Benigno é de desejo e tensão quando ele diz: “E Alfredo fica dentro dela 

para sempre”.  

 

Imagem 80 – Benigno massageando as pernas de Alicia 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Alicia é mostrada em primeiro plano, com o mesmo semblante tranqüilo, e a 

boca entreaberta dá a impressão de que ela sorri. Na cena seguinte, vê-se uma imagem 

com o fundo amarelo e um fluido vermelho, simbolizando a cópula.  

Essas cenas metafóricas e elípticas deixam clara a transposição da história de 

Amparo e Alfredo para a de Benigno e Alicia. Contado por meio de uma história de 

amor, o estupro não poderia ser abordado de maneira mais sutil. Mais do que isso, nota-

se um cuidado do diretor para que a violação e os seus desdobramentos ao longo da 

narrativa sejam construídos evitando o julgamento do personagem. Há uma constante 

tentativa de humanização de Benigno, elaborando uma imagem inofensiva, a começar 

pelo seu nome, que é uma grande ironia. Almodóvar tenta desviar uma possível aversão 

ao personagem mostrando a sua paixão febril por Alicia, procurando fazer com que o 

espectador compreenda a situação a partir da lógica de Benigno, cujo princípio moral 

era guiado pelo sentimento que nutria pela moça. No diálogo entre Benigno e Marco 

esse recurso é bem nítido:  
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Benigno: Queria conversar com você, Marco, antes que partisse.  

Marco: Sobre o quê?  

Benigno: Sobre solidão. Quero me casar.  

Marco: Casar com quem?  

Benigno: Com Alicia, claro! Com quem mais?  

Marco: Benigno, está maluco!  
Benigno: Alicia e eu nos damos melhor do que a maioria dos casais. Por que 

um homem apaixonado não pode casar com a mulher que ama?  

Marco: Porque a mulher está em coma! Porque Alicia não pode dizer “não” 

com nenhuma parte do seu corpo.  

 

Embora a fala de Benigno sugira a sua insanidade, convicto de que possui uma relação 

com Alicia, apesar de ela estar incapacitada de decidir por si mesma, o filme não o 

retrata como um criminoso e se recusa a enquadrá-lo nos parâmetros de normalidade ou 

anormalidade. De acordo com Almodóvar:  

 

[...] Trato Benigno como um amigo. Não o vejo do ponto de vista da 
normalidade ou da anormalidade, mas sim através de seu romantismo furioso. 

Ele tem sua lógica, que é muito coerente com seu universo. [...] Esforcei-me 

verdadeiramente para não julgar a personagem porque penso que é uma 

abordagem mais interessante. [...] É também essa a razão de ser do filme O 

amante que encolheu: é inevitável que algo aconteça a Benigno, e não quero 

ver isso, nem que os outros vejam. É como quando temos um amigo que fez 

alguma coisa terrível e decidimos ignorar para conservarmos o amigo. 

Invento O amante que encolheu para esconder o que Benigno fez. [...] Meu 

desejo de esconder o erro de Benigno é, sem dúvida, ambíguo, visto que dou 

todas as chaves do segredo nesse filme mudo, em que se pode mesmo 

adivinhar como Benigno vai acabar. No fundo, gosto da ambiguidade moral 
de Benigno. Penso que é uma de minhas melhores personagens masculinas. 

(STRAUSS, 2008, p. 262).  

 

Essa ambiguidade do personagem, de que fala Almodóvar, dificulta qualquer 

categorização. Sabe-se que Benigno cometeu um erro, mas nada foi mostrado, e tudo 

que o espectador possui para valorar o personagem é a imagem inofensiva construída 

durante toda a narrativa.  

Mesmo quando o dono da clínica questiona “eu vou dizer ao pai dela [de Alicia] 

que ela passa as noites nas mãos desse anormal?”, esse julgamento é confrontado com a 

imagem de Benigno na prisão, nas cenas em que a ambivalência sexual do personagem 

é enfatizada, como discutido no capítulo 2. No momento em que Benigno, chorando, 

revela a Marco sua vontade de abraçá-lo, ele diz: “Abracei muito pouca gente na minha 

vida”. Marco então coloca a mão no vidro que os separa, e Benigno beija a sua própria 

mão e encosta no vidro em direção à do amigo. A cena, em primeiro plano, e utilizando 
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o campo/contracampo, acentua a dramaticidade daquele encontro, e a carência e 

sensibilidade de Benigno comove juntamente com a intensidade da amizade dos dois.  

A imagem que fica para o espectador não é a de um personagem violento, até 

porque a violação não apenas é ocultada, como substituída por uma história romântica. 

A vagina artificial utilizada na história do Amante minguante, apesar de caricata, é bem 

mais sutil do que mostrar uma genitália real ou um corpo ferido, agredido, como 

geralmente é mostrado em muitos filmes em que a brutalidade do ato não é atenuada. A 

ausência do sangue, da agressão física, do sofrimento e de todos os demais elementos 

que compõem uma imagem violenta, retira o sentido de agressividade do ato. Na 

verdade, Alfredo é nada mais que um alterego de Benigno, em sua paixão alucinada.  

Diferente dessa abordagem é a violação presente em Má educação. Padre 

Manolo, em sua paixão obsessiva por Ignacio, faz de tudo para mantê-lo por perto, lhe 

obrigando a cantar para ele e a auxiliá-lo nas atividades da igreja. O constrangimento de 

Ignacio é evidente, mas, nota-se sobre tudo, o medo que ele tem do padre, o que 

contribui para que ele ceda às suas vontades.  

Em uma das cenas, Padre Manolo leva os garotos para se divertirem em um local 

que parece um acampamento. Enquanto eles brincam e nadam juntos, o padre leva 

Ignacio para um lugar mais distante e escondido. Ele toca violão e o garoto canta. A 

música cantada por ele, Moon river, serve de trilha para as cenas que intercalam as 

crianças brincando e Ignacio junto com o padre. Enquanto o garoto canta, Padre Manolo 

olha para ele completamente perturbado por seu desejo, deixando Ignacio constrangido 

(IMG. 81).  
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Imagem 81 – Ignacio e Padre Manolo no acampamento 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

A suavidade da voz do garoto lhe atribui um aspecto cândido e infantil, o que 

torna a cena incômoda em função do assédio do padre. Aqui, em uma clara referência 

ao filme Bonequinha de luxo (Breakfast at Tiffany’s, Blake Edwards, Estados Unidos, 

1961), em que a protagonista canta a mesma música no violão, a película parece 

enfatizar uma imagem de aparente inocência e delicadeza.  

De repente, no exato momento em que Ignacio canta “eu quero saber o que se 

esconde, entre na escuridão e você o encontrará”, o som do violão para, a câmera filma 

apenas as árvores que encobrem os dois, se aproxima lentamente, até que se ouve o 

garoto dizer: “Não!”. Ouve-se a voz de Padre Manolo gritando: “Ignacio!”. A câmera se 

move para a esquerda e mostra Ignacio correndo e caindo na terra. Padre Manolo corre 

em sua direção e, em primeiro plano, o garoto olha para cima, em direção ao padre, e 

podemos ver o seu rosto sujo, com um filete de sangue que escorre da sua cabeça (IMG. 

82). A imagem de Ignacio se parte em duas e ouve-se a sua voz dizendo: “Um fio de 

sangue dividia a minha testa em duas. E tive um pressentimento de que com a minha 

vida ocorreria o mesmo. Sempre estaria dividida e eu não poderia fazer nada para 

evitar”.  
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Imagem 82 – Ignacio ferido 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

A cena que é mostrada não é a que aconteceu com Ignacio, mas a do filme 

escrito por ele, que será rodado anos depois por Enrique. O que significa que o relato da 

violação é realizado conforme o ponto de vista do garoto, na ocasião já adulto. Quem lê 

a história é Enrique, mas ela é narrada pelo garoto que interpreta Ignacio na infância. 

Trata-se de uma narrativa extremamente complexa, com idas e vindas no tempo, muitas 

elipses, misturando a ficção da história principal com a do filme rodado por Enrique, 

além da duplicidade dos personagens.  

A partir daí, a película justifica a repulsa de Ignacio por Padre Manolo. Anos 

depois, ele, agora transexual, exige dinheiro do sacerdote para pagar as intervenções em 

seu corpo e se transformar em uma mulher. Ameaça, então, publicar em uma revista os 

relatos dos tempos de colégio, em que Padre Manolo o desejava e o violava. Nesse 

filme, as violações não são mostradas, mas sugeridas. Só que, ao contrário dos outros 

filmes de Almodóvar comentados anteriormente, esses atos possuem uma conotação 

mais violenta pelo fato de ser contra uma criança e, sobretudo, porque assume um 

caráter de denúncia.  

A violência que se mostra e se discute em Má educação é, antes de tudo, a da 

igreja como instituição. A igreja retratada no filme é marcada por uma imagem de 

imponência e de autoridade, o suficiente para que saia ilesa e impune diante de seus 

erros. O seu poder é expresso pela imagem do clero, cujos membros são caracterizados 

como ríspidos, cruéis, autoritários e hipócritas. A expressão corporal dos personagens é 

fundamental para construir as relações de poder, a autoridade dos padres pela rigidez 
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das posturas, das feições e da frieza emocional, em contraponto à sujeição dos garotos 

pela fragilidade dos corpos, que transmite o medo e a impotência. Almodóvar comenta 

que só depois das filmagens percebeu que a disposição das camas do dormitório dos 

garotos atribuiu uma atmosfera mais sombria porque lembram as tumbas alinhadas lado 

a lado no cemitério. Além disso, a expressão corporal remonta ao processo de 

socialização masculina, com disciplina e rigor militar, imagem construída 

significativamente no plano mostrado na imagem 83. Na cena, um dos padres coordena 

uma sessão de atividade física no colégio, e o enquadramento em plongé reforça a 

autoridade da igreja sobre os garotos: 

 

Imagem 83: Cena da atividade física no colégio  

 
Fonte: ALMODÓVAR (2011h). 

 

O Padre Manolo, apresentado primeiramente pela imagem do ator do filme de 

Enrique, possui uma expressão ambígua, não se sabe se ele chora e sofre pelo amor que 

sente por Ignacio ou por um sentimento de culpa. Em uma cena em que ele celebra uma 

missa, há um close em seu rosto e seus olhos estão cheios de lágrimas, enquanto ele 

olha para o altar em direção à imagem de Cristo. Já na cena em que um padre obriga 

Ignacio a cantar e olhar para Padre Manolo como se cantasse para ele, o padre se 

emociona e chora novamente. O constrangimento do garoto é evidente, cantando no 



266 

 

centro do salão, diante de tantos padres comendo e bebendo, além do Padre Manolo o 

encarando fixamente com olhar de desejo.  

O medo e a impotência dos meninos contrastam com a autoridade e 

agressividade dos padres. No momento em que Padre Manolo vai ao quarto dos 

meninos à noite e descobre que Ignacio está trancado no banheiro com Enrique, a fúria 

do sacerdote é realçada em contraponto ao apavoramento dos dois. O padre leva Ignacio 

para a capela e, durante a transubstanciação, enquanto o primeiro profere palavras em 

latim, o garoto o encara com expressão de raiva e pensa: “Penso que acabo de perder a 

fé neste momento, e por não ter fé, já não creio em Deus, nem no inferno. Se não creio 

no inferno, já não tenho medo. E sem medo, sou capaz de qualquer coisa”.  

Os dois vão para a sacristia e Ignacio ajuda o padre a tirar a veste litúrgica. Em 

silêncio, o som da roupa sendo retirada se soma à respiração do padre. A câmera foca 

várias vezes as mãos do padre quase tocando o garoto. O sacerdote diz: “Vamos 

esquecer, Ignacio. Embora quisesse, não poderia continuar chateado com você. Mas me 

prometa que o que houve nesta noite não voltará a acontecer”. Ignacio pergunta por 

Enrique, e o padre responde que deveria expulsá-lo. O garoto chora, o padre se 

aproxima do seu rosto, pede para que ele não chore, limpa as suas lágrimas com um 

lenço e toca os lábios de Ignacio, dizendo que só quer o seu bem (IMG. 84). Ignacio diz 

que faria o que ele quisesse para que Enrique não fosse expulso. Padre Manolo diz para 

ele se calar, se aproxima do garoto e, nesse momento, o padre entra na frente da câmera, 

encobrindo-a com a sua batina e a tela escurece. Ouve-se apenas a voz de Ignacio 

relatando o ocorrido: “Me vendi pela primeira vez naquela sacristia para evitar a 

expulsão de Enrique. Mas Padre Manolo me enganou. E eu jurei a mim mesmo que um 

dia cobraria essa dívida”.  
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Imagem 84 – Padre Manolo e Ignacio na sacristia 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

A violência sofrida nos tempos de colégio ficou marcada na memória de Ignacio. 

O controle, a rigidez e a disciplina imposta pelos padres tornam o colégio um local 

extremamente opressor e apavorante. Mais tarde, quando a narrativa revela que o 

Ignacio que se apresenta a Enrique anos depois era, na verdade, o seu irmão, 

Juan/Ángel, a história ganha uma reviravolta. O verdadeiro Padre Manolo aparece – até 

então a imagem que temos do padre é a do ator que o interpreta no filme de Enrique – e, 

de vilão, ele passa a ser vítima da ambição de Juan/Ángel. A partir daí, o grande 

malfeitor do filme é o irmão de Ignacio, que manipula a todos para conseguir o que 

deseja. Embora Padre Manolo o ajude a executar o plano para matar Ignacio, é a 

crueldade de Juan/Ángel que é ressaltada, pelo fato de elaborar um plano para que o 

irmão morra de overdose.  

Enquanto Juan/Ángel se mostra ao longo da narrativa ser uma pessoa fria e 

calculista, Padre Manolo se sujeita a ele por amá-lo arduamente. Consequentemente, a 

crueldade de Juan/Ángel se sobrepõe à violência cometida por Padre Manolo no 

passado e, apesar disso não amenizar a sua malevolência com Ignacio nos tempos de 

colégio, o filme acaba por humanizar a sua imagem, depois que ele abandona a igreja, 

se casa e reaparece doente. 

Em Volver, toda a narrativa se desenrola em torno de dois casos de violação 

sexual. Raimunda, uma mulher forte e determinada, que trabalha em vários empregos 

para sobreviver, enquanto o seu marido, Paco, está desempregado, um dia, ao voltar do 
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trabalho, desce do ônibus e vê Paula, sua filha adolescente, à sua espera. Embora note 

que o comportamento da filha é estranho, Raimunda só percebe o ocorrido quando 

chega a casa. Na cozinha, Paco está caído de bruços. Paula conta que o matou com uma 

facada no peito depois de ele tentar estuprá-la. Na primeira cena em que Paco aparece, 

Raimunda e Paula chegam de viagem e o encontram no sofá, assistindo à televisão. A 

garota senta na cadeira ao lado, com as pernas abertas, e Paco olha com expressão de 

desejo em direção à sua genitália (IMG. 85). Pouco antes de se deitar, com as luzes da 

casa já apagadas, Paco passa pelo corredor e para em frente ao quarto de Paula para 

observá-la trocando de roupa pela fresta da porta (IMG. 86). 

 

Figura 85 – Paco deseja Paula                              Figura 86 – Paco observa Paula 

 
Fonte: Extraídas do filme pela autora. 

 

Depois do assassinato, Raimunda decide esconder o corpo de Paco e não contar 

a ninguém para proteger a filha. Ela revela a Paula que Paco não era o seu pai, e quando 

se casou já estava grávida. A garota pergunta quem é o verdadeiro pai e Raimunda 

responde que ele está morto. Mais adiante, Irene, mãe de Raimunda e Sole, volta e 

procura as filhas. As pessoas comentam que o fantasma de Irene estava aparecendo na 

vizinhança, mas, na verdade, ela não morreu, e retorna porque deseja se aproximar das 

filhas, principalmente de Raimunda, com quem teve uma relação difícil em sua 

adolescência. Raimunda teria se afastado da mãe sem um motivo aparente, tornando 

conflituosa a convivência entre as duas. 

 Irene retorna para pedir perdão. Ela descobriu que Raimunda se afastou dela 

porque era violentada pelo pai, sendo que Paula era, ao mesmo tempo, sua filha e irmã. 

O trauma da violência do pai acompanhou Raimunda durante toda a vida. Ela manteve o 

segredo até o dia em que sua mãe lhe conta que já sabe de tudo e pede desculpas por 



269 

 

não ter percebido nada. Irene conta que depois de descobrir a verdade, foi até a casa em 

que se encontrava o marido para se vingar e, ao vê-lo com outra mulher, ateou fogo no 

local, matando os dois.  

A cena é curta e a referência que se faz à violação de Raimunda é breve, porém, 

construída com uma intensa carga dramática. A revelação de Irene parece soar como um 

alívio para Raimunda, como se tivesse se livrado de um peso que carregou por toda a 

vida, sem poder compartilhar com ninguém. A conversa que demorou anos para 

acontecer e a reconciliação com a sua mãe, simbolizam um recomeço para Raimunda, 

que pode continuar a sua luta pela sobrevivência. Embora nenhuma das situações de 

violação tenha sido mostrada, o horror e a crueldade da violência sofrida por Raimunda 

e Paula são ressaltados pelo drama da vida dessas mulheres. Nesse caso, não foi preciso 

exibir o ato violento para que ele assumisse uma conotação brutal e perniciosa.  

O filme, entretanto, em nenhum momento problematiza a violência sexual 

sofrida por Raimunda e quase infringida contra a sua filha Paula. Ao contrário, retrata a 

violação como parte do cotidiano daquelas mulheres, atravessando gerações, tão 

naturalizada e culturalmente enraizada, que o único que lhes resta é aceitar e conviver 

com ela, valendo-se, mais uma vez, da força e da capacidade de superação. Os aspectos 

da cultura manchega, que Almodóvar insere para descrever a região em que nasceu, 

estão imbricados no protagonismo das mulheres na preservação das tradições, “as 

mulheres do povoado limpam as tumbas de seus entes queridos. Na cultura da morte a 

mulher ocupa o lugar principal. Em La Mancha, costumam ir ao cemitério limpar as 

tumbas de seus familiares duas vezes por semana e nas festas específicas” (MILLÁS, 

2011, p. 325), “esse roteiro versa sobre a rica cultura do norte da região manchega onde 

nasci. Sobre o modo (nada trágico) com que vários personagens femininos de diferentes 

gerações se manejam dentro dessa realidade, a morte.” (ALMODÓVAR, 2011a, p. 

330). O papel das mulheres na culinária, na religião, no folclore é significativo nessa 

região, mas a maneira “nada trágica” a que Almodóvar se refere na relação do povo 

manchego com a morte, em Volver pode-se dizer o mesmo sobre a violação sexual, 

tratada como mais um dos elementos inerentes a essa cultura, discurso que o próprio 

diretor reitera no fragmento da entrevista reproduzido no capítulo anterior (página 215).   

A opção por não emitir julgamentos sobre os personagens, assim como em Fale 

com ela, humaniza a imagem do agressor em alguns momentos. Uma das cenas é 

eloquente dessa intenção, quando Raimunda, Paula e Sole voltam de La Mancha em 
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direção a Madri e param no meio do caminho para visitar um rio que as irmãs 

frequentavam na infância. O local é o mesmo em que Raimunda enterrou o corpo do 

marido Paco. Paula, que o matou para não ser estuprada, lembra emocionada que era o 

lugar preferido do padrasto e, vendo a inscrição das datas de nascimento e morte no 

tronco da árvore, interroga à mãe pelo olhar e se dá conta de que ele foi sepultado ali. A 

duas têm uma expressão triste, melancólica, como se sofressem por ele. Por um 

momento, a tentativa de violação de Paco parece ser esquecida, e a cena suaviza a 

agressividade e violência cometida pelo personagem. Afirmando gostar de saber que o 

padrasto “descansa” no lugar em que ele mais apreciava, por um momento Paula parece 

perdoá-lo. A cena atribui um tom nostálgico, acentuado pelo aspecto bucólico da 

paisagem, a trilha melancólica e a tristeza da mãe e filha. A inscrição das datas na 

árvore é como uma “homenagem” ou o cumprimento de um ritual que acaba 

humanizando Paco.  

Como se pôde notar, são vários os caminhos encontrados por Almodóvar para 

explorar o tema da violência. Diferentemente de outros diretores que desenvolvem um 

estilo único de abordar a temática, Almodóvar prefere se desvencilhar dos estereótipos e 

convenções narrativas já cristalizadas pelo cinema clássico. Tentando fugir do 

maniqueísmo, seus filmes não possuem um viés moralista, que hierarquiza os 

personagens e os comportamentos segundo categorias como bom e mau, certo e errado, 

normal e anormal: 

 

Creio que um monstro se olha no espelho e não se acha monstruoso. E eu não 

acredito que exista a anormalidade. [...] Os temos „normal‟ e „anormal‟ já são 

por si só morais. Teríamos que ver se o meu e o seu conceito de moral são o 

mesmo. Se não é, estamos usando as palavras de maneira distinta. Então, 
tudo é uma questão de terminologia, de vocabulário. Não quero dizer que em 

meu vocabulário e na minha moral não haja nada perverso ou nada mau. Sim, 

há coisas más, mas quando digo que para mim tudo é normal, me refiro a que 

tudo, inclusive o pior, está dentro de nossa natureza. Tudo, inclusive as partes 

mais demoníacas de nosso ser, que nós não desenvolvemos, está dentro da 

natureza do ser humano.  Nesse sentido para mim são naturais, e as trato 

como tal. Como uma parte viva do ser humano. Trato, além disso, de não 

julgar, de não emitir juízo. Creio que, provavelmente, o único filme em que 

recorro ao maniqueísmo de um modo deliberado, ou seja, digo que esses são 

muito maus e aqueles são bons, é em Kika. Kika é o único, mas é um filme de 

ideias, e não de personagens. Um filme de atmosferas, não de personagens 

reais. (RODA..., 1995).   

 

Para isso, há uma combinação de discursos com elementos estéticos e narrativos que 

conduzem as histórias a uma complexa e múltipla rede de significados, evitando uma 
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interpretação unívoca e fechada sobre o filme. A narrativa clássica hollywoodiana se 

convencionou a construir os seus discursos de modo que eles pudessem funcionar como 

um instrumento de educação moral das sociedades e, na maioria das vezes, os 

comportamentos considerados impróprios poderiam ser mostrados desde que julgados 

posteriormente, indicando-se, assim, a conduta apropriada.  

Desse modo, é natural que após anos de consagração e de ampla distribuição dos 

filmes da indústria hollywoodiana, bem como a intensa reprodução de suas convenções 

narrativas na produção cinematográfica de grande parte do mundo, os espectadores 

acabassem incorporando esses padrões, como uma espécie de “educação visual”. O que 

ocorre, assim, é que o público, quando se vê diante de uma temática própria do seu 

cotidiano, já espera encontrar algo familiar que possa compor um quadro de referência 

sobre determinado assunto ou situação, mesmo que varie a história, o contexto ou o 

gênero cinematográfico.  

O cinema é uma prática social, cujos sentidos precisam ser socialmente 

compreendidos e compartilhados para que os sujeitos se reconheçam no que é projetado 

na tela. A repetição é um dos recursos mais utilizados porque facilita a identificação do 

público com o que é mostrado e, quanto maior a familiaridade com o filme, maior será a 

sua repercussão. Um filme contém parte dos valores, das percepções e aspirações da 

sociedade de quem o produz e, de certa forma, o público espera se deparar com os seus 

anseios e desejos projetados na tela, o que explica a torcida pelo tão sonhado happy-end. 

O que acontece quando esse padrão narrativo é subvertido é a sensação de 

estranhamento, a dificuldade de se reconhecer naquele contexto, não havendo um 

quadro de referência para que o espectador consiga avaliar de imediato o que vê. No 

caso das situações de violência, geralmente, espera-se um contraponto entre o agressor e 

a vítima, com as suas características e estereótipos claramente definidos. Quando isso 

não ocorre ou quando essas categorias são embaralhadas, como se vê nas películas de 

Almodóvar, a sensação é bastante incômoda e desconcertante.  

Sem a possibilidade de classificação, o espectador se vê diante da necessidade de 

avaliar por si só o que lhe é apresentado, sem que a narrativa lhe forneça alguns códigos 

para conduzir a sua interpretação. No que diz respeito à violência, a diversidade na 

abordagem do tema faz com que não haja posições fixas entre os personagens, de 

maneira que defini-los como essencialmente bons ou maus, inocentes ou culpados, 

seria, algo no mínimo, reducionista. Nota-se uma fluidez entre essas categorias e, com 
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isso, falta nesses filmes um parâmetro, um patamar moral que possa ajudar o espectador 

a situar essas categorias em uma escala de valores.  

Tal como afirma Paulo Menezes (1997), em sua análise de Laranja mecânica, a 

peculiaridade desses filmes é a sua capacidade de, ao fornecer ao espectador 

determinados valores e pressupostos, fazê-lo avaliar a nossa própria moralidade, 

questionando os princípios e padrões visuais que orientam a nossa interpretação dessas 

imagens:  

 

[...] Talvez, a grande força deste filme está no que nos é mostrado e não só na 

história que nos está sendo contada, apesar de aparentemente as duas coisas 
andarem juntas e ao mesmo tempo. Uma delas nós vemos, sobre a outra nós 

pensamos. Só que pensamos apenas depois de termos visto o que vimos. Esta 

diferença temporal é essencial para a construção dos significados que 

propomos sobre o que vimos e que marcam dois momentos diferentes 

daquilo que os olhos percebem. (MENEZES, 1997, p. 71).  

 

Ao tratar do tema de uma forma tão singular, deslocando os esquemas visuais e 

valorativos, talvez Almodóvar esteja questionando o próprio sentido da violência, como 

ela é concebida em nossa cultura, de que maneira ela é valorada e a partir de quais 

princípios. No caso da violação sexual, o diretor parece não apenas questionar a 

sexualidade como um valor, como também retirá-la da esfera do interdito, do intocável, 

do assunto-tabu que não deve ser discutido, muito menos polemizado. Resta se 

perguntar quais as implicações dessa subversão, o que ocorre quando um ato tido como 

violento, ao invés de chocar, de gerar indignação, provoca, por exemplo, o riso do 

espectador. Ou ainda, haveria algo que resista a essa subversão, algum aspecto que 

permaneça nos discursos ou nos contradiscursos, que escape à intencionalidade do 

diretor, mesmo quando ele deseja fugir do que há de mais convencional em nossa 

cultura?  

O gênero, como o primeiro princípio classificatório dos indivíduos, traduz não 

apenas o reconhecimento da diferença sexual, como também institui hierarquias entre os 

sexos ao criar categorias opostas, porém complementares, que justificam e naturalizam 

a supremacia masculina. A acepção social e simbólica da mulher, que a relega ao estado 

de subordinação, é apreendida, no âmbito metafísico, na própria constituição da ideia de 

sujeito. O modo de classificação dual das categorias para a organização cognitiva do 

mundo aporta, desde a noção de espírito e matéria, uma assimetria na percepção, na 

formulação discursiva da natureza e nos fundamentos da sociedade.  
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Se a diferença é percebida na observação empírica, tanto o entendimento, quanto 

a elaboração simbólica e a operacionalidade conceitual dessa diferença na vida prática, 

serão a base para a validação e regulamentação das relações entre os gêneros, ancoradas 

em aspectos legitimados como um dado incontestável e contingente. A concepção 

filosófica do sujeito demonstra que o ser universal se constitui por meio de um 

referencial masculino, visto como o elemento de transcendência, cujas virtudes 

inerentes lhes garantem o poder de abstração necessário à compreensão, ao domínio e à 

transformação da natureza, princípio fundamental da instituição da cultura. 

(AGACINSKI, 2007; BEAUVOIR, 1970b). 

A subordinação das mulheres e a naturalização da violência contra elas exercida 

procedem do estatuto de (des)humanidade conferido ao feminino desde a noção de 

igualdade e diferença, cujo padrão referencial se estabelece a partir do masculino. O 

princípio da criação no âmbito filosófico é concebido em torno de uma suposta 

hierarquia natural entre os sexos em que o homem é vinculado à forma, à mente, ao 

movimento, à essência, enquanto a mulher é relacionada à matéria, ao corpo, à natureza 

estática, à passividade. Segundo esse preceito aristotélico, a mulher seria, assim, o 

receptáculo, a fonte material para o ser gerado pelo homem, princípio formal e único 

gerador da vida. (AGACINSKI, 2007; BEAUVOIR, 1970b). Essa compreensão 

metafísica da capacidade reprodutiva é discutida por Françoise Héritier (1996) como 

suposta causa da supremacia masculina, a partir do momento em que, sendo a gestação 

uma especificidade do corpo feminino, os homens se apropriariam do saber e das 

esferas de poder para suprir a ausência ou a impossibilidade de gerar vida.  

A transformação da diferença em desigualdade consiste na instituição de um 

discurso que a configura como um dado natural e justifica a hierarquia social e o 

controle por parte dos homens da esfera pública, destituindo as mulheres do poder e da 

participação ativa para além do âmbito doméstico. A ideia da virtude consiste na 

premissa de que as diferenças, sendo aceitas como naturais, não podem ser 

questionadas, por isso, para alcançá-la a mulher não poderia aspirar às mesmas 

faculdades que os homens porque são diferentes em essência. (PLATÃO, 1872).  

Desse modo, a noção de sujeito não admite incorporações femininas por suas 

próprias características, tanto metafísicas, quanto morais. As mulheres, estando 

relacionadas à materialidade, à natureza e às etapas naturais da vida, são associadas ao 

incontrolável e ao cíclico, o que as situa em um status de inferioridade em contraposição 
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à espiritualidade, ao caráter linear e evolutivo atribuídos à figura masculina. Um sujeito 

se constrói, portanto, eliminando-se todas as propriedades perturbadoras, referentes à 

materialidade, porque o essencial à sua constituição é a abstração, cujos termos são 

vistos como mais econômicos e higiênicos. (AGACINSKI, 2007; PLATÃO, 1872).  

Essa noção, assim, não é neutra, pois o sujeito é masculino. O sujeito se constitui 

nos princípios da liberdade e da igualdade, predicados do espírito, enquanto a carne 

conduziria à submissão e à hierarquia. A mente, a partir dessa concepção, não tem sexo, 

pois esse último configuraria a mulher. A mulher seria o próprio sexo, o elemento 

marcado, em oposição ao sujeito universal. Esse raciocínio produziria, 

consequentemente, a sexualização da subordinação. Simone de Beauvoir afirma que as 

categorias masculino/feminino tal qual a sociedade as define, compreendem o homem 

como o polo positivo e neutro, ou seja, o masculino e o ser humano, enquanto a mulher 

é concebida apenas como o negativo, a fêmea e, por isso, “cada vez que ela se conduz 

como ser humano, declara-se que ela se identifica com o macho.” (1970a, p. 148). 

A desumanização das mulheres seria, portanto, a condição da sua subalternidade, 

da sua anulação enquanto sujeito. Segundo Beauvoir (1970b), a dominação masculina 

teria sua origem na noção de alteridade. As relações entre o masculino e o feminino 

nunca foram recíprocas porque os homens, como seres conquistadores e transcendentes, 

só veriam como semelhante a figura masculina, ao passo que as mulheres seriam vistas 

sempre na dimensão do Outro. E, sendo a mulher o Outro, a relação com os homens se 

estabeleceu por meio do domínio e da opressão, já que eles se afirmariam sozinhos 

como sujeitos soberanos. O posicionamento das mulheres como seres humanos 

consistiria, assim, em uma transgressão à ordem social e simbólica, de maneira que a 

sexualização da subordinação conduziria à sexualização também da violência, “isso 

porque a violência cometida contra outrem é a afirmação mais evidente da alteridade 

desse outrem.” (BEAUVOIR, 1970b, p. 94).  

Para Badinter (1993), a supervalorização do órgão sexual masculino como 

símbolo de virilidade e potência sexual (o pênis, metonímia do homem), faz com que 

seja por meio do sexo e da atividade sexual que o homem tome mais facilmente 

consciência de sua identidade e de sua virilidade. A violência masculina não é universal, 

depende de cada contexto e indivíduo, mas a autora ressalta que onde a mística 

masculina é dominante, como nos Estados Unidos, a violência dos homens é uma 

ameaça constante. Demonstrar a dureza, a exploração das mulheres e agressividade são 
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as manifestações mais expressivas da virilidade. Badinter cita John Stoltemberg, em 

Refusing to be a Man que, ao falar da identificação entre a identidade masculina e a 

violação, afirma que o sexo masculino necessita da injustiça para sobreviver. Por isso, 

ele faz um apelo ao fim da masculinidade, à recusa dos indivíduos do sexo masculino a 

serem homens, e ao dualismo entre os sexos. 

Complementando essa visão, Susan Griffin acredita que o medo de ser violada 

compartilhado pelas mulheres é fruto de uma ordem patriarcal que aprova a violação 

como expressão simbólica do poder masculino. Em contrapartida, Badinter discorda da 

posição mais radical de Susan Brownmiller e Andrea Dworkin de que, sendo a violação 

um componente da sexualidade masculina, necessária para instituir a dominação, todos 

os homens seriam violadores em potencial. Essa afirmação é infundada pelo fato de que 

a violação não é inerente ao sexo masculino, mas sim contextual, a propensão à violação 

é variável conforme as sociedades e a organização social, constituindo, portanto, uma 

visão essencialista dos homens. A violação é um problema do gênero, e não do sexo, 

logo atribuir um potencial violador a todos os homens é uma tendência generalista e 

reducionista. Como sustenta Nuria Varela (2008), se as condutas violentas não são 

instintivas, mas sim aprendidas, deve-se admitir que os homens possam mudar. 

Catharine Mackinnon (2014) associa a violência infringida contra as mulheres à 

experiência da sexualidade, derivada da erotização da subordinação feminina. A 

instituição do gênero, conseqüência da sexualização das hierarquias, revela que o 

domínio masculino é, antes de tudo, sexual, na medida em que o papel sexual masculino 

inclui a intrusão agressiva perante os sujeitos que ocupam posições de menor poder na 

hierarquia sexual. Sendo a sexualidade o produto de relações de poder, o seu significado 

social é construído pela sexualidade masculina e, a partir dela, é que se definem as 

demais experiências e prazeres. A sexualidade, segundo a autora, perpassa todos os 

âmbitos da vida social, estrutura as relações entre homens e mulheres em suas 

interseções com outras categorias sociais e determinaria a condição inferior das 

mulheres. Tal inferioridade, sustentada pela reificação das mulheres, faz com que a sua 

sexualidade seja definida pela associação do feminino à beleza, à passividade e à 

humilhação, construções míticas essenciais para a manutenção da soberania masculina.  

Para MacKinnon, a experiência erótica das mulheres é delineada pelo mesmo 

pensamento que as estabelece como diferentes e inferiores, de modo que o desejo sexual 

masculino seria responsável por definir a ambos, a partir de uma compreensão da 
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“sexualidade feminina” como derivação direta do “sexo feminino”. Criticando Foucault, 

uma vez que o seu conceito de sexualidade não considerava o gênero, para a autora, 

conceber a sexualidade como construção social também envolve questionar quem a 

constrói e desde que lugar. A violação sexual não poderia ser pensada apenas como 

violência, mas sim como sexo. Isso porque quando se analisa a violação como um ato 

violento, parte-se da desigualdade entre os sexos como causa, quando na verdade o que 

está implícito é a noção de sexualidade baseada nas relações desiguais entre os gêneros. 

Realiza-se, assim, uma separação conceitual entre sexo e violência, como se fossem 

necessariamente excludentes; o sexo não pode conter violência, da mesma forma que o 

que é violento e forçado não é visto como sexo. Essa perspectiva oculta os princípios 

que constituem os significados da sexualidade, a instituem como principal expressão do 

prazer, e a mantêm como domínio masculino.   

 A pornografia seria, nesse sentido, a expressão da supremacia masculina, 

constitui o que se compreende como sexualidade a partir da perspectiva dos homens, de 

suas fantasias e desejos, e que se transforma na “verdade sobre o sexo”, passa a defini-

lo e a ordenar as posições de poder nas relações entre os sexos, em que as mulheres são 

subjugadas e vistas como corpos acessíveis, disponíveis. Tudo que poderia ser tomado 

como violento, como agressão física e/ou simbólica ao corpo feminino, se torna 

excitante, erótico e sinônimo de sexualidade. Sendo produto do pensamento da 

diferença sexual, os homens significam o sexo pela imagem da mulher, e é na 

pornografia que a reificação se acentua, em que a sexualidade feminina é construída 

para a posse e o consumo, sob uma aparência de consentimento que oculta a submissão 

na qual se baseia. Consequentemente, a suposição de que as mulheres realmente 

desejam e obtêm prazer nessa imagem de sexualidade transforma a violação em sexo.  

A pornografia, de acordo com Mackinnon, é a constatação de que a inferioridade 

das mulheres é, antes de tudo, sexual, além de que elas continuam definidas socialmente 

em relação aos homens. A sexualidade está tão marcada pelo gênero, que a ideia do 

domínio masculino e da submissão feminina é transposta até para as relações não 

heterossexuais masculinas, em que a passividade é, muitas vezes, ridicularizada, 

associada à subalternidade e à afeminação. A sexualização da desigualdade presente na 

pornografia traduz, assim, a desigualdade na vida social, e a violência de gênero se 

efetiva na resposta extrema da sexualidade masculina.   
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A violência sexual é então compreendida como um contínuo de desumanização 

no qual a coisificação é a manifestação menos explícita. Mackinnon questiona se a 

excitação masculina está condicionada à subordinação feminina, ou se a desigualdade 

de gênero é fundamental para que os homens obtenham o prazer sexual, o que explicaria 

o fato das feministas serem vistas como assexuadas, “castradoras” ou “mal amadas” 

porque a igualdade não é sexy. Desse modo, a autora atenta para a necessidade 

conceitual/epistemológica de interpretar a sexualidade feminina dentro da desigualdade 

sexual, da mesma maneira que seria impossível pensar na cultura negra desconsiderando 

o racismo e o contexto sociocultural em que ela se formou.   

Os filmes de Almodóvar deslocam os sentidos da violência sexual, muitas vezes 

retirando o teor violento do ato para banalizá-lo como apenas sexo. Em Pepi, Luci, Bom 

e outras garotas de montão, o sexo é considerado um negócio, em que a virgindade 

feminina, assim como o sexo feminino, e a própria mulher, é um bem de consumo. 

Logo, a violação do policial é violenta não pelo prejuízo moral ou físico, e sim 

econômico. Em Kika, pode-se considerar uma dupla violação, a que é cometida por Paul 

Bazzo e a violência visual, em que a câmera intrusiva não apenas acossa a personagem, 

como torna um espetáculo a agressão sofrida por ela, a reveste de um linguagem 

cômica, produzindo “a sexualidade da observação, da intromissão visual e do acesso, do 

entretenimento, converte o sexo em um esporte de espectadores para os participantes.” 

(MACKINNON, 2014, p. 15). 

Em outros casos, ao invés de reduzir a violação ao sexo, ela é convertida em um 

ato de amor. É o que ocorre em Átame e em Fale com ela. Ricky sai do hospital 

psiquiátrico e sequestra uma mulher por quem se apaixonou depois de passarem uma 

noite antes de sua internação. A mantém presa à cama em seu quarto e força a 

convivência para convencê-la de que ele a ama e pretende constituir uma família. O que 

seria uma atitude violenta muda de perspectiva quando a mulher se apaixona pelo 

agressor e, já livre, o procura e pede que ele a “prenda” novamente. Em Fale com ela, 

essa ressignificação chega ao extremo com a romantização da violência e a inversão do 

poder masculino de gerar vida. O violador se torna o salvador, o herói que liberta a 

mulher do coma. Nas palavras de Almodóvar: 

 

[...] Benigno, como Ricki em Átame!, impõe sua própria realidade, torna-a 

efetiva com tanta autoridade quanto um escritor que molda a realidade 

segundo sua própria vontade e visão do mundo. Mas, como Benigno faz isso 
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numa sociedade que tem regras, é suscetível de ser punido pelas 

consequências que isso provoca. (STRAUSS, 2008, p. 258). 

 

Como se vê, o diretor tenta fazer com que o espectador compreenda o universo de 

Benigno e Ricky, na medida em que ambos estabelecem as suas condutas de acordo 

com uma noção moral própria, mas não problematiza, em contrapartida, a dimensão 

violenta da imposição da realidade ou da vontade de alguém sobre os demais, 

principalmente quando se trata de uma violência que tem como pano de fundo uma 

desigualdade estrutural, em que o agente se encontra em uma posição dominante em 

relação a quem sofre a ação. Isso não significa que o diretor precise, necessariamente, 

adotar uma postura parcial e/ou moralizante, defendendo alguns personagens e 

acusando/punindo outros, mas, quando se desloca o sentido do ato, esses discursos 

acabam reforçando e naturalizando a violência. Retira-se o horror da agressão e, ao 

invés de convidar o espectador a questionar o que vê, pode, muitas vezes, deixá-lo 

confortável com aquela imagem. Tal efeito é intensificado por alguns críticos de cinema 

que, compartilhando a visão do diretor, atribuem legitimidade a esses discursos: 

 

Benigno cuida de uma garota em coma, Alicia e, levado por seu amor, a 

engravida. Mas o sexo nesse filme não é um ato maléfico ou clandestino, mas 

tem a ver com os poderes benéficos da vida. Benigno não se aproveita de 

uma moça indefesa: na realidade, desce, como Orfeo, ao reino da morte para 

salvá-la. (GARZO, 2011b, p. 269). 

 

Observa-se que o crítico Gustavo Garzo em nenhum momento fala explicitamente de 

violação, de maneira que, não fosse a referência ao coma de Alicia, um leitor que não 

tenha visto o filme, dificilmente saberia do que se trata. Há, na realidade, uma 

romantização da violência sexual, um esforço para poetizar o ato de Benigno, e a 

impossibilidade de Alicia consentir e se defender perde importância em detrimento da 

paixão que o enfermeiro nutre por ela. Em outro momento, o mesmo crítico reitera os 

discursos de Almodóvar, dessa vez não apenas em Fale com ela, como também em 

Kika e Átame: 

 

A cena da violação de Kika carece de violência. Tudo acontece porque o 

rapaz passa muito tempo sem sexo porque estava na prisão e se atira a uma 

compreensiva Verónica Forqué, que tudo que pede, um pouco farta de sua 

potência, é que ele termine logo porque ela tem outras coisas para fazer. [...] 

O seqüestro em Átame é, na realidade, um bonito pas a deux, em que cada 

um aprende a se ver no corpo do outro; a escura história do enfermeiro de 
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Fale com ela é a história de como alcançar essa vida adormecida que há em 

cada um de nós.  (GARZO, 2014, p. 83). 

 

Conforme já foi discutido, não só em Kika, mas nos três filmes citados, não há 

ausência de violência, considerando que se trata de sexo forçado, o que falta, na 

verdade, é o teor violento da imagem ou da construção fílmica do ato. Em outras 

palavras, o diretor desloca os termos da relação imagem-violência, modifica (atenuando 

em todos os casos) a retórica da violência, sem anular, entretanto, a violência da retórica 

mascarada pela imagem.  

 Durante um debate coordenado pelo crítico de cinema Frédéric Strauss, em 

1994, Almodóvar foi perguntado se, pelo fato de Kika falar sobre violência, o filme 

também a geraria, ou se a sua exposição poderia ajudar a combatê-la. Ele responde que 

não acredita que seus filmes possam produzir a violência e, se isso ocorre, é devido à 

manifestação de algo que espectador já possui, como os psicopatas. Ainda que ele 

reconheça que a violência exposta em uma película possa produzir efeitos negativos ou 

positivos, não lhe parece que isso seja uma propriedade do cinema, mas sim do próprio 

espectador. Almodóvar afirma pensar no público quando faz um filme, porém em um 

espectador “normal”, que vai vê-la como uma simples história, e não como alguém que 

será influenciado por ela. Ele, inclusive, cita o exemplo da recepção de Átame nos 

Estados Unidos e diz que não considera a atitude do personagem Ricky violenta, mas 

sim uma tentativa de demonstrar a alguém que se ama o quanto ela é amada, sua paixão 

enfurecida, ao invés de uma coerção. (ALMODÓVAR; STRAUSS, 1994). Nota-se que 

o diretor, pelo menos até essa época, não parecia consciente dos efeitos da linguagem 

cinematográfica na elaboração dos discursos sobre a violência, nem mesmo sobre o 

caráter violento que uma retórica pode assumir dependendo da forma como é 

construída.  

 Outra maneira de ressignificar a violência sexual nos filmes de Almodóvar é 

retratar os homens como “brutos inocentes”, conforme define Garzo (2014), sujeitos 

inconseqüentes, imaturos e com temperamento instintivo, que, guiados pelo desejo e 

incapazes de renunciá-lo, perseguem obsessivamente o que querem, ainda que seja 

necessário impor por meio da força. A intensidade desse desejo, portanto, é o que 

justifica o ato violento, como um impulso incontrolável que se sobrepõe à vontade 

alheia. Benigno, por exemplo, é assim definido por Almodóvar: “É louco, mas no fundo 

é bom, é um psicopata doce. Seu sentido moral não é o mesmo que o nosso, é um 
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inocente que não atingiu a idade adulta no seu mundo paralelo.” (STRAUSS, 2008, p. 

255). 

Em Volver a violência sexual tratada como própria do contexto social em que as 

mulheres vivem se contrapõe ao discurso de que a elas só resta superar e sobreviver por 

meio de outras estratégias fora do poder legítimo. A capacidade de fingir, mentir e 

manipular como meio de sobrevivência, e que Almodóvar costuma abordar como 

atributo feminino, não é por ele problematizada no sentido de que as mulheres utilizam 

essas armas sutis porque não dispõem ou não lhes permitem outras formas de poder, 

ainda mais em uma sociedade tradicionalmente conservadora e machista como La 

Mancha. É contraditório o fato de que, sendo a violência sexual a manifestação 

arbitrária do domínio masculino, e que deveria ser considerada uma visão retrógrada das 

relações de gênero, é constantemente reproduzida de maneira trivial por Almodóvar sob 

o discurso de modernidade:   

 

Uma Espanha moderna e liberal encarnada por Chus Lampreave no papel de 

mãe da manequim, mulher espontânea e sem preconceitos – quando a filha 

lhe conta que foi violentada, a única coisa que preocupa essa mãe é o estado 

da roupa dela depois da agressão. (STRAUSS, 2008, p. 76). 

 

Talvez o único filme em que a violação ressalte a autoridade e a desigualdade de 

poder seja em Má educação, em que o que está implícito nos abusos cometidos por 

Padre Manolo contra Ignacio é a soberania e a violência da igreja como instituição. O 

que o filme não coloca em evidência é a feminização da violência sexual, sendo 

emblemática a transformação do personagem, abusado na infância, em transexual na 

fase adulta. A homossexualidade de Enrique não o tornou “afeminado”, nem passivo, 

mas a violência sexual, pelo discurso simbólico da trama, desloca Ignacio para a 

posição do feminino, do ser que é penetrado; tradicionalmente, a penetração masculina é 

associada ao poder de conferir o status de feminilidade, como a perda da virgindade, 

concebida como um ritual de “tornar-se mulher” para as meninas, por exemplo.  

Essa perspectiva está presente em A pele que habito, como será discutido no 

próximo tópico. A seguir, a violência na filmografia de Almodóvar ainda será abordada 

a partir da perspectiva do gênero, mais especificamente, de quando a relação imagem-

violência se configura nas películas do diretor para tratar da ruptura com as normas 

tradicionais.  
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5.3 Ruptura e transgressão como processos violentos  

 

Discutiu-se, no tópico anterior, como a violência perpassa a obra de Almodóvar 

ou de que maneira ela se configura nessas películas quando se efetiva por meio da 

violação sexual. Os filmes mencionados mostram o quanto a construção visual da 

violência aponta tanto para o seu caráter físico, quanto simbólico, assim como o próprio 

discurso pode operar como um instrumento de violência. No que se refere ao gênero, a 

relação imagem-violência organiza as posições que ajudam a compor um quadro de 

referência sobre homens e mulheres, sobre o que se concebe como masculino e 

feminino a partir das categorizações presentes na narrativa, tais como vítima e agressor, 

nocivo e inofensivo, brutalidade e fragilidade, entre outras.  

As produções de Pedro Almodóvar, desde o início de sua carreira, chamaram a 

atenção pela diversidade de seus personagens e pela flexibilidade com que eles se 

apresentam nas narrativas, principalmente no que diz respeito ao gênero. O diretor 

procura escapar de noções rígidas e essencialistas ao abordar as relações de gênero, 

dando visibilidade aos sujeitos que fogem das normas tradicionais. Com isso, ele não só 

subverte os estereótipos e oferece novas possibilidades discursivas, mas também, ao 

mostrar essas rupturas com naturalidade e leveza, sem tratá-las como transgressão ou 

anormalidade, acaba gerando a reflexão sobre os padrões que regulam e orientam as 

nossas percepções sobre o gênero, o desejo e a sexualidade. Consequentemente, essa 

abordagem passa a operar como denúncia, evidenciando o caráter violento do processo 

de constituição do gênero e, mais ainda, das rupturas com essas normas. Nesse sentido, 

dois filmes de sua obra são fundamentais para a análise de como a violência perpassa o 

gênero, Tudo sobre minha mãe e A pele que habito.  

Tudo sobre minha mãe é, sobretudo, uma história de amor e de superação, em 

que a inevitabilidade da morte e da perda gera nos personagens a necessidade de resistir 

e recomeçar. Mas há, ainda, as dores e as dificuldades de se viver como se deseja ou, 

como diz a personagem Agrado, “custa muito parecer com o que se sonhou para si 

mesmo”. A autenticidade dos sujeitos desse filme é conquistada à custa do preconceito, 

da estigmatização, da marginalização e da violência.  

A história gira em torno de Manuela, enfermeira que trabalha em um setor de 

transplante de órgãos, vive em Madri com seu filho Esteban e esconde dele as 

informações sobre o pai que ele deseja conhecer. No aniversário de Esteban, Manuela o 
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acompanha ao teatro para assistir a uma apresentação da peça Um bonde chamado 

desejo, de Tenessee Williams. O que Esteban desconhece é que sua mãe já havia 

interpretado essa peça há muitos anos com o seu pai, em uma companhia amadora de 

teatro. Na saída, Esteban corre para alcançar o táxi da atriz Huma Rojo, em busca de um 

autógrafo. A atriz, porém, envolvida em uma discussão com a sua namorada Nina, 

ignora o chamado do garoto e ele é atropelado, morrendo em seguida.  

Com a morte do filho, que queria ser escritor, Manuela lê um manuscrito, 

intitulado “Tudo sobre minha mãe”, em que ele relata o desejo de conhecer o seu pai. 

Ela decide, então, retornar a Barcelona, de onde fugiu quando estava grávida, com a 

intenção de contar ao pai sobre Esteban. Já na cidade, reencontra a amiga Agrado, uma 

travesti que se prostitui nas ruas de Barcelona. Além disso, Manuela conhece Irmã 

Rosa, uma freira que presta serviços em uma instituição voltada para pessoas portadoras 

de HIV. Mais tarde, Manuela descobre que Irmã Rosa está grávida do pai de Esteban e 

que é soropositivo. O pai de Esteban, que quando era casado com Manuela também se 

chamava Esteban, agora é Lola, uma travesti que iniciou as mudanças em seu corpo 

ainda durante o casamento com Manuela.  

O título, que aparentemente sugeriria um filme biográfico sobre a mãe do 

diretor, na verdade é uma paródia de All about Eve, uma produção hollywoodiana de 

1950, dirigida por Joseph Mankiewicz, e que no Brasil recebeu o nome de A malvada. 

Em Tudo sobre minha mãe, o título é explicado na cena em que Manuela e o filho 

assistem ao filme de Hollywood e Esteban o adapta para o seu manuscrito. De qualquer 

maneira, esse título não deixa de apresentar um traço de ironia, tão característico das 

obras de Almodóvar. Se ele parece sugerir que se trata de um relato ou de um 

desvendamento sobre a mãe de Esteban, a surpresa da narrativa consiste nas revelações 

sobre seu pai.  

A travestilidade nessa película não corresponde a um problema, a uma questão a 

ser resolvida e/ou escondida, o que em alguns filmes serviria para desencadear as 

tensões e conflitos da trama ou até mesmo atribuir comicidade à história. A naturalidade 

com que esses personagens são mostrados permite uma maior aproximação e 

identificação com o público, por desvincular o seu comportamento de julgamentos 

morais e de estereótipos. Quando Manuela deixa Madri à procura do pai de Esteban, o 

retorno a Barcelona implica no reencontro com esses personagens, com suas histórias e 

experiências. Ao chegar à cidade, o táxi percorre as ruas até se afastar da zona urbana e 
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alcançar uma região periférica, deserta, área de prostituição de travestis, o já citado El 

campo.  

Sônia Maluf (2002) denomina esses espaços e as relações que neles se 

estabelecem como “experiências das margens”, que Almodóvar ressignificaria e 

deslocaria para o centro da trama. A própria espacialidade da narrativa demonstra a 

peculiaridade dessas experiências. Ao sair de Madri, onde a trama se inicia e onde 

Manuela encontrou refúgio quando estava grávida, vivendo harmoniosamente com o 

filho até a sua morte, ela parte para Barcelona atravessando um túnel que separa as duas 

cidades e é possível notar as discrepâncias dos dois contextos. A passagem que 

simboliza a mudança de uma cidade para a outra é bastante significativa.  

A simulação do movimento no interior do túnel, a partir do ponto de vista de 

quem o está percorrendo em um veículo, é sucedida pela imagem de Barcelona em 

plano geral, mostrando uma vista panorâmica da paisagem urbana, indicando a chegada 

de Manuela não apenas a outra cidade, mas a outra realidade. Uma música melancólica 

é tocada, enquanto em determinados momentos a câmera subjetiva fornece o ponto de 

vista da personagem sobre a paisagem com a qual se depara. A Barcelona que é 

apresentada no filme é a da marginalidade, da transgressão, da vivência subversiva. As 

mudanças no ambiente ajudam a reforçar essa imagem. As ruas de Barcelona pelas 

quais Manuela passa durante sua chegada são escuras, inabitadas, tal como a zona de 

prostituição, descrita no capítulo anterior.  

Fioravante e Rogalski (2011) discutem a relação entre o espaço e os personagens 

em Tudo sobre minha mãe. Segundo os autores, os espaços contidos nesse filme são 

construídos e desconstruídos por meio da incorporação de novas experiências e 

corporalidades, demarcando uma diversidade que coexiste de maneira harmoniosa ou 

conflitante. Esses espaços se relacionam com os personagens e com as experiências 

marginalizadas, tornando-se cenário e ao mesmo tempo sujeito da história. O espaço 

reflete as relações sociais e suas hierarquias, de modo que um grupo pode contribuir 

para a sua estigmatização, da mesma forma que alguém pode ser estigmatizado por 

ocupar determinado espaço. (COELHO; JAYME, 2013a).  

Por esse motivo, para Fioravante e Rogalski (2011), as diversas espacialidades 

presentes na narrativa se relacionam com as performances de gênero dos personagens. 

A cidade de Madri representaria, assim, o espaço da “normalidade”, da ordem, em que 

as performances de gênero estariam consonantes com os padrões normativos pré-
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estabelecidos. Já os espaços de Barcelona seriam caracterizados pelas transgressões às 

normatividades de gênero, pela presença de sujeitos vistos como “marginais”, e que 

apresentariam comportamentos não convencionais. Vale ressaltar que essas 

demarcações dos espaços não se dão de maneira explícita, mas pelo interdito, pela 

existência de regras sociais que orientam as relações e que são tacitamente 

compreendidas e compartilhadas pelos indivíduos, de maneira que esses locais são 

ocupados de acordo com a posição social de cada um. (COELHO; JAYME, 2013a).  

Nos locais que Manuela percorre em Barcelona, vê-se a presença de muitas 

travestis se prostituindo, à espera de um programa, assediando os carros que passam ou 

interagindo entre elas. Em outro ponto, mais afastado da zona de prostituição, ela 

observa uma travesti sendo agredida por um homem e resolve descer do táxi para ajudá-

la (IMG. 87). Depois de golpeá-lo com uma pedra colocada na bolsa, Manuela 

reconhece a sua amiga Agrado. 

 

Imagem 87 – Agrado na cena da agressão 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Com o reencontro, Manuela conduz o espectador a um universo distinto daquele 

mostrado em Madri. À medida que ela se relaciona e retoma a convivência com Agrado 

e, posteriormente, conhece Irmã Rosa, a narrativa desvenda o seu passado, ao mesmo 

tempo em que nos insere na vida de outros personagens, marcada pela prostituição, pela 

incidência de doenças, pela violência, pelas drogas, pelas múltiplas vivências do gênero 

e da sexualidade. O casal de lésbicas Huma e Nina completa esse universo a partir do 
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momento em que Manuela começa a trabalhar nos bastidores da peça Um bonde 

chamado desejo.  

Ali, todos esses “sujeitos da margem” convivem, o que é simbolizado em uma 

cena na sala da casa de Manuela: ela, Irmã Rosa, Huma e Agrado se encontram no 

mesmo espaço, trocando confidências em um vocabulário que em outros contextos 

poderia ser classificado como vulgar e marginalizado. A pluralidade do feminino nesse 

momento é evidenciada: a freira grávida de uma travesti, a atriz lésbica, a travesti e a 

mulher que foi casada e teve um filho com uma travesti. Todas com histórias e 

vivências singulares, mas que se identificam ou se sentem como mulheres, cada uma a 

sua maneira. Já o masculino aparece em segundo plano, associado à violência, ao 

assédio, por meio dos relatos das personagens sobre os homens, ou como na cena das 

agressões que Agrado sofre de um cliente quando Manuela chega a Barcelona. Embora 

as travestis não sejam vistas como mulheres, a violência contra elas não deixa de 

corresponder a uma violência contra a mulher e, ao mesmo tempo, reitera a feminização 

da violência discutida anteriormente.  

Já A pele que habito, trata de um cirurgião plástico, Robert Ledgard, cuja esposa, 

vítima de um acidente de carro, em que teve grande parte do seu corpo incinerado, se 

matou após ver a sua imagem refletida em um espelho. Gal, a esposa de Ledgard, 

suicidou saltando da janela diante da sua filha Norma que, por causa do trauma, 

desenvolveu um transtorno mental. De volta à vida social, depois de passar um tempo 

internada em um hospital psiquiátrico, Norma vai a um casamento com o pai e conhece 

Vicente. O rapaz, sob o efeito de drogas, não percebe as limitações de Norma e a leva 

para o jardim da casa, onde mantém relação sexual com ela. Desconcertada e sem 

compreender o que se passava, Norma permite o assédio, mas reage posteriormente com 

gritos e uma mordida na mão de Vicente, levando-o a agredi-la também. Ela desmaia e 

ele foge, mas Robert o vê em sua moto. Acordada pelo pai, Norma passa a identificá-lo 

como o seu agressor, voltando a ser internada e suicidando um tempo depois.  

O médico persegue Vicente, o sequestra e o mantém como cobaia de seus 

experimentos, em uma pesquisa na qual ele se dedica a criar uma pele humana que seja 

resistente a qualquer atrito, como queimaduras ou picada de insetos. Robert realiza uma 

transgenitalização em Vicente, contra a sua vontade, e o transforma gradativamente em 

uma mulher, por meio de intervenções cirúrgicas em seu corpo. Marília, que trabalha na 
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casa de Robert, sem revelar que é a sua verdadeira mãe, torna-se sua cúmplice, 

ajudando nos cuidados e a esconder Vera na casa do médico.  

Mais uma vez o elemento que desencadeia os acontecimentos principais da 

trama é a violação sexual. O sequestro e a cirurgia forçada de Vicente são motivados 

pelo desejo de vingança de Robert por causa do estupro da filha. O rapaz demora a 

perceber a resistência de Norma, entretanto a cena do estupro é bastante violenta 

visualmente porque a expressão da garota é mostrada para o espectador, mas Vicente 

não nota. O desconforto é enorme porque sabemos das suas limitações e, nesse sentido, 

esse recurso utilizado por Almodóvar se assemelha ao estilo dos filmes de Hitchcock, 

em que a câmera antecipa os acontecimentos para o espectador, que os vê antes dos 

personagens, aumentando, assim, a tensão da cena. 

Assim como em Volver, duas situações de violação sexual são os elementos que 

organizam a narrativa. É em torno delas que a trama se desvela para o espectador, por 

meio de cenas entrecortadas que vão compondo o mosaico a partir do ponto de vista dos 

personagens. A diferença é que em A pele que habito os atos são mostrados, e não 

contados como na outra película. Dessa vez, o estupro é construído de maneira não 

apenas dramática, mas também violenta, angustiante, pelo fato de ser exibido e pela 

própria construção visual.  

No caso de Norma, no momento da violação, pouco se sabe sobre ela, por isso, 

quando os elementos que caracterizam a personagem são apresentados, acabam 

atribuindo certa ambiguidade à sua personalidade, o que é fundamental para a conotação 

dúbia da cena. Primeiramente, o estupro é mostrado a partir do ponto de vista de Robert 

que, dormindo ao lado de Vera, sonha com o ocorrido. Quando ele nota a ausência da 

filha no salão de festas, o médico vai até o jardim procurar por ela. Um dos marcadores 

principais da perspectiva de Robert e de Vicente/Vera sobre o acontecimento é a 

diferença do ambiente externo na visão de cada um. A imagem de Robert no jardim é 

escura, sombria, com traços de thriller e de cinema noir, combinados com a sua quase 

neutra expressão facial. Sem trilha sonora, o médico percorre o jardim, ouvindo 

gemidos dos casais de jovens da festa. Ele encontra uma sandália com o salto quebrado 

e o casaco de Norma no meio do caminho. Depois, se depara com a filha desmaiada ao 

pé de uma árvore. Ele a acorda e ela se debate, gritando muito. A impressão é a de que 

Norma tenha passado por alguma situação bastante traumática antes do desmaio.  
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O filme retorna para o presente e, agora, a história é contada partir da 

perspectiva de Vicente/Vera. A construção da personagem Norma é de uma garota 

delicada, dócil e tímida. A roupa toda rosa (vestido, casaco e sandálias), o rosto sem 

maquiagem, os brincos pequenos, a ausência de outros adereços e o penteado discreto, 

dão a ela uma imagem infantilizada. Apesar da leve estranheza com que Norma reage 

ao flerte de Vicente, o que também poderia indicar timidez, a garota parece 

corresponder ao assédio do rapaz. A conversa entre os dois segue normalmente até o 

momento em que a garota começa, por meio de sua expressão, a fornecer indícios ao 

espectador de que há algo estranho no seu comportamento, porém, Vicente não nota.  

A partir de então, a conversa dos dois se mostra dissidente, primeiro sobre o uso 

de drogas; ele a pergunta se ela tomou algo e ela cita todos os remédios que ingeriu por 

causa do tratamento psiquiátrico. Vicente entende que a garota tenha tomado todos 

aqueles comprimidos para se drogar e diz que também se drogaria para ficar no mesmo 

estado que ela. De repente, Norma tropeça, ele a segura e a beija. Ela não corresponde, 

nem tampouco mostra resistência (IMG. 88). Ela joga no chão as sandálias, retira o 

casaco e diz que está farta de tanto salto alto e de tantas roupas, lhe causam 

claustrofobia. E completa: “Se eu pudesse, andava sempre nua”. Antes que ela 

continuasse a retirar a roupa, Vicente responde: “Espere, espere. Eu te deixo nua”.  

 

Imagem 88 – Vicente beija Norma 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 
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Em seguida, Vicente a deita ao pé de uma árvore e começa a beijá-la e a tirar sua 

roupa. As expressões de Norma geram um enorme incômodo porque, embora Vicente 

não seja agressivo, tampouco demonstra sensibilidade – talvez devido ao efeito da droga 

– para perceber o desconforto da garota (IMG. 89). 

 

Imagem 89 – O incômodo de Norma 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Talvez por isso a cena possua uma conotação violenta mesmo que a violação não 

seja intencional. A dissidência entre os dois continua no diálogo transcrito abaixo:  

 

Vicente: Você é tão bonita. E diferente. Eu também sou diferente.  

Norma: Você também está em tratamento?  

Vicente: Não. Você acha que eu deveria?  

Norma: Não sei.  

 

A cena muda para o salão de festa em que Concha Buika interpreta a canção 

brasileira Pelo amor de amar, a mesma que Norma canta, ainda criança, no jardim de 

casa, pouco antes do suicídio da mãe, que se atira pela janela em frente à filha. A 

delicadeza da letra, juntamente com o tom suave com que é cantada por Buika, atribui à 

música um tom de pureza e suavidade. O filme volta para a imagem de Vicente e 

Norma no jardim, agora com a canção em tom mais baixo. No exato momento da 

penetração, a voz da cantora é substituída pela de Norma quando criança, tornando a 

cena mais impactante. É bastante emblemático que essa música seja tocada novamente 

nessa cena porque parece remeter não só ao defloramento da garota, mas também à 

violação de sua inocência, de sua pureza e à acentuação de sua infantilidade emocional. 
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O emprego dessa música possui a mesma função de Moon river em Má educação, já 

comentada anteriormente. 

Depois que Norma, finalmente, reage ao assédio de Vicente, a imagem da garota 

desacordada é mostrada em plongé e plano médio, em que se vê o seu corpo adulto, com 

os seios já bem desenvolvidos, e que contrasta com o aspecto infantil da música, da sua 

roupa e de sua mentalidade (IMG. 90). Por fim, Vicente arruma o vestido em seu corpo 

com a mesma erotização com que vestia os manequins da loja de sua mãe, apalpando-

lhe os seios.  

 

Imagem 90 – Vicente deixa Norma desacordada 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Mas, apesar de sua delicadeza ao vesti-la, ele a deixa sozinha, desacordada e 

caída no jardim, fugindo da festa em seguida. Mesmo assim, o jardim quando mostrado 

na perspectiva de Vicente é diferente, a iluminação é mais forte, não é tão escuro e 

sombrio como nas imagens com Robert, o que, de certo modo, suaviza o aspecto 

violento da cena.  

Antes de o filme mostrar o ponto de vista de Vicente, quando ainda só 

conhecemos a versão de Robert, a história volta para o presente: o médico acorda 

assustado e olha para Vera, o que só será compreendido depois de assistirmos a cena a 

partir da perspectiva do rapaz. Na verdade, Robert olha para Vera reconhecendo nela o 

estuprador de sua filha, mas, logo em seguida, ele a abraça, sinalizando, talvez, que o 
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seu amor por ela o levou a perdoá-la. Ao jogar com essas ambiguidades, Almodóvar, 

mais uma vez, deixa fluida a validade do ato, assim como o julgamento de Vicente.  

O perdão de Robert pode ser também transferido para o público, já que a 

montagem da película propicia a sua redenção. O estupro só é mostrado depois que 

Vera é apresentada ao espectador como uma mulher presa, sob o domínio de Robert, 

amedrontada e vítima da violação de Zeca, o outro filho de Marilia e ex-amante da 

esposa do médico, que reaparece anos após a sua morte. Logo depois, é mostrada a 

perseguição de Robert ao rapaz, o seu sequestro, a sua prisão em um porão, passando 

por maus tratos e, finalmente, a mudança de sexo forçada pelo inescrupuloso cirurgião. 

Quando a identidade de Vera é revelada como Vicente e, portanto, o estuprador de 

Norma, as cenas anteriores já humanizaram a personagem. Se a montagem da película 

fosse invertida e a violação fosse mostrada antes, possivelmente o sentido seria outro.  

A vingança que Robert escolhe para Vicente é transformá-lo em uma mulher. A 

punição, nesse caso, é tirar a sua virilidade, que é um símbolo de poder, e colocá-lo na 

mesma condição da vítima. Por essa atitude, a noção de superioridade do masculino é 

ressaltada. Não só a superioridade do masculino sobre o feminino, mas também a 

relação de poder entre masculinidades em posições hierárquicas distintas. A maneira 

como Robert sequestra e aprisiona Vicente é bastante violenta e cruel. Trancado em um 

porão escuro, trajando camiseta e cueca, o rapaz é acorrentado tendo apenas uma bacia 

com água próxima de si. Quando o médico demora a repor a água e, finalmente, 

preenche a bacia, Vicente a ingere com a mesma voracidade com que come (com as 

mãos) o arroz puro fornecido por Robert em uma vasilha de plástico. Seus membros 

acorrentados e a imagem de Vicente comendo e bebendo vorazmente lhe atribuem um 

aspecto animalesco e reforçam a crueldade do cirurgião. A cena em que Robert atira um 

jato de água em Vicente contra a parede deixa nítida a relação de poder entre os dois. 

Quando o médico lhe barbeia, a agressividade com que passa a lâmina em seu rosto e 

pescoço dá a impressão de que ele irá perfurar a sua garganta (IMG. 91). A expressão de 

medo e de desespero de Vicente é enfatizada e, consequentemente, a sua submissão, 

vulnerabilidade e impotência. 
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Imagem 91 – Robert barbeia Vicente 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Robert decide realizar a transgenitalização em Vicente depois do suicídio de 

Norma. A cena em que o rapaz, após a cirurgia, sobe em uma cadeira para olhar a sua 

vagina em frente ao espelho é comovente. O médico entra no quarto e lhe apresenta 

dilatadores em diversos tamanhos para auxiliar na manutenção do orifício do canal 

vaginal. O desespero de Vicente é mostrado por meio do close em seu rosto observando 

os dilatadores empilhados cuidadosamente pelo cirurgião, como se vê no plano 

mostrado no capítulo 3. A primeira cena da transformação de Vicente em Vera a mostra, 

em primeiro plano, com os seios desnudos e Robert por trás, tocando os seus seios para 

avaliar a qualidade da pele recém-criada. Essa cena é uma clara alusão à inversão de 

papéis: agora já não é Vicente que apalpa os seios, seja de uma mulher ou de um 

manequim da loja de sua mãe, mas é o seu corpo feminino que é tocado por um homem.  

Depois que Vera adquiriu uma aparência completamente feminina, Robert lhe 

disse que ela não poderia continuar possuindo um nome masculino. Ele a rebatizou 

como Vera, e essa nomeação também é uma demarcação de poder, um ato de posse, de 

domínio do criador sobre a criatura. Em uma entrevista para o jornal El País, Pedro 

Almodóvar relata que a sequência que ele mais gosta de A pele que habito é a que vem 

depois dessa cena em que Vicente recebe o nome de Vera. Na sequência, ela está em 

seu quarto de frente para a cama em que estão os vestidos que Robert lhe deu. Vera, em 

um ataque de fúria, rasga com brutalidade todos os vestidos que, segundo Almodóvar, 

simbolizam o feminino. Para o diretor, no momento em que Vera “acaba de ser feita”, 

ao rasgar os vestidos com violência ela quer destruir qualquer traço de feminilidade que 

o seu corpo possa sugerir, já que não pode transformar o seu próprio corpo. Essa cena 
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simboliza, assim, a rejeição, a negação do gênero que lhe é imposto. (LA 

SECUENCIA..., 2012). Essas imagens, portanto, são emblemáticas para indicar a sua 

nova identidade, a partir do momento em que o seu corpo é transformado.  

A transformação de Vicente em Vera demonstra como o corpo define e modifica 

a experiência dos sujeitos e a sua relação com o mundo. Não é por acaso, assim, que, ao 

tornar-se mulher, Vera tenha sido violentada por Zeca. Dessa vez, a violência não é 

contra Vicente, mas contra Vera, na condição de mulher. Se a cena da violação de 

Norma é construída com um caráter dúbio, o estupro de Vera é totalmente intencional, 

cruel e violento. Uma trilha de suspense é tocada enquanto Zeca abre cada uma das 

portas da casa de Robert à procura do quarto de Vera. As imagens são intercaladas com 

as da expressão de pavor de Vera que ouve o som das portas dos outros cômodos sendo 

abertas e o homem se aproximando. Ela chora e, amedrontada, tenta praticar exercícios 

de yoga para se acalmar.  

Quando Zeca consegue abrir a porta de seu quarto, ela o golpeia e tenta fugir, 

mas ele a segura pela perna. Ela cai e ele a rende. A trilha fica mais rápida e com um 

tom mais alto, aumentando a tensão. Vera bate nele em vão, ele rapidamente consegue 

dominá-la. A fantasia de tigre acentua o aspecto selvagem de Zeca, que a assedia com 

voracidade. Os closes nos rostos dos dois são impactantes; ela com expressão de medo, 

ele a beija e a morde avidamente (IMG. 92). 

 

Imagem 92 – Zeca assedia Vera 

 
          Fonte: Extraída do filme pela autora. 
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O diálogo dos dois possui uma conotação diferente do estupro exibido em Kika. 

Ouve-se a respiração ofegante de Vera, vê-se a sua expressão de medo. Zeca rasga a 

roupa de Vera, depois a carrega para o quarto, e há um plano de detalhe em plongé dos 

pedaços de roupas rasgadas de ambos no chão. A cauda da fantasia de tigre que Zeca 

vestia, possui um formato fálico, com a extremidade semelhante a de um pênis (IMG. 

93). Tal como analisa Paulo Menezes (1997) em uma das cenas de Laranja Mecânica, 

nesse momento a construção fílmica faz com que a violação ocorra primeiro 

visualmente e, antes que ela apareça para o espectador, a intensidade visual desse 

“pênis” diante da câmera já é suficiente para atribuir agressividade ao ato.  

  

Imagem 93: As roupas e a cauda da fantasia 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

A trilha sonora cessa. A expressão e os grunhidos de Zeca na hora do ato sexual 

enfatizam o seu aspecto animalesco, aumentando a brutalidade da cena. Em 

contrapartida, Vera demonstra sentir dor (IMG. 94). Ele pergunta se ela não está 

gostando, ela responde que ele está lhe machucando, devido ao tamanho de seu pênis. 

Zeca diz que está como sempre e que antes ele a deixava louca. Vera responde com 

desespero e dor que ele ainda a deixa louca.  
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Imagem 94: O estupro de Vera 

 
Fonte: Extraída do filme pela autora. 

 

Há um corte e, na cozinha, em primeiro plano, Marília, amordaçada, assiste com 

espanto e olhos esbugalhados ao estupro através dos monitores na parede. Em dois 

ângulos diferentes os monitores filmam a violação, cuja imagem lembra a cena de Kika, 

mas, dessa vez, o humor é substituído pelo teor dramático e violento. A câmera foca 

Marília novamente, em primeiro plano, a sua respiração está ofegante. Recomeça a 

trilha de suspense, mais lenta, ouve-se o som de um carro chegando. Robert chega, vê 

Marília amordaçada e amarrada na cadeira, além do estupro pelos monitores. Em plano 

médio e plongé, Zeca estupra Vera e ela, com expressão de dor, agarra com força a 

colcha da cama. Robert vai até o quarto, aponta a arma para Vera. Close no rosto dela, 

que balança a cabeça em sinal negativo, parece pedir para que ele não a mate, ou avisar 

que a relação sexual não foi consentida. O médico atira em Zeca, retira Vera da cama, a 

abraça em seu colo e ela fica suspensa, nua, de costas para a câmera, frágil e indefesa. A 

violação nesse filme é retratada com uma intensa carga dramática, sendo que toda a 

composição visual se articula à idéia que se pretende transmitir, no sentido de que não 

só a cena apresenta a imagem da violência, como a própria imagem é violenta. 

O que há em comum entre os dois filmes no que diz respeito à violência? Tudo 

sobre minha mãe e A pele que habito demonstram que a constituição do gênero não é 

algo natural e espontâneo, mas se dá mediante os processos de negociação e resistência 

que, não raramente, podem ser violentos. Desde cedo, os indivíduos são forçados a se 

identificarem com o gênero correspondente ao seu sexo, e precisam aprender a 
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vivenciá-lo por meio de gestos, de roupas, de comportamentos, bem como são 

preparados para as relações heterossexuais. Tudo isso é aprendido por meio do interdito, 

de regras implícitas, que para serem transpostas precisam de uma complexa ruptura com 

valores incorporados como dados, como “naturais” e inquestionáveis. A transgressão 

dessas normas exige resistência, sob o risco do estigma, da marginalização, do 

preconceito e da violência. (BUTLER, 2003; COELHO; JAYME, 2013a).  

Ao mostrar o procedimento cirúrgico ao qual Robert obriga Vicente a passar, o 

filme remete, de certo modo, a esse caráter violento da definição de gênero. Almodóvar, 

porém, inverte a lógica das pessoas que, ao se identificarem com o gênero do sexo 

oposto, se sentem como se estivessem nascido no corpo errado, e constrói outra 

situação. Ele insere um personagem satisfeito com o seu corpo, com a sua sexualidade e 

com o seu gênero, que é forçado a vivenciar outra experiência, deixando-o com a 

mesma sensação de não correspondência entre o seu corpo e o gênero com o qual se 

identifica. A situação presente nesse filme poderia ser vista como uma metáfora. Robert 

Ledgard poderia representar a sociedade ou a cultura, que detém o poder de coerção 

sobre os indivíduos no tocante à sua constituição como homens e mulheres. (COELHO; 

JAYME, 2013a).  

O processo de violência no qual Vicente é levado a vivenciar o gênero de acordo 

com o seu novo corpo é semelhante àquele pelo qual todos os indivíduos passam em 

sociedade. Nessa inversão, o filme tenta provocar no espectador uma sensação próxima 

à daqueles sujeitos que se deparam com a impossibilidade de transgredir as normas de 

gênero que lhes são impostas em função do corpo biológico. (COELHO; JAYME, 

2013a): 

 

A poética do „trans‟ é em A pele que habito uma poética da inversão, em 
diferentes níveis, que se mostra especialmente inovadora e provocadora no 

caso do personagem transexual. Se poderia discutir que Vera-Vicente não é 

um „autêntico‟ transexual, já que continua sendo Vicente (homem) dentro do 

corpo da nova Vera e, portanto, a operação não cumpre a norma de 

harmonizar psique e corpo no desejo de uma determinada identidade de 

gênero sexual. (SÁNCHEZ-MESA, 2014, p. 185). 

 

O título “A pele que habito”, sugere a ideia de não correspondência entre o que se 

aparenta ser e a maneira como se sente. “A pele que habito” sugere algo que lhe é 

exterior, que não lhe pertence, não é a “minha pele”, mas a “pele em que estou 

aprisionado”. Essa sensação, transposta para a experiência de Vicente se deve ao 
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processo pelo qual ele foi submetido, sem o seu consentimento. A transformação de 

Vicente em Vera foi um processo violento, contra a sua vontade. (COELHO; JAYME, 

2013a).  

Os dois filmes mostram que a constituição do gênero não pode ser pensada fora 

das relações de poder, de práticas reguladoras que orientam os padrões de 

inteligibilidade cultural a partir dos quais os sujeitos são definidos. As formulações 

discursivas que produzem “verdades” sobre o gênero estabelecem posições assimétricas 

e dualistas, em que as identidades de gênero que escapam das normas são 

marginalizadas:  

 

Gêneros “inteligíveis” são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm 

relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e 

desejo. Em outras palavras, os espectros de descontinuidade e incoerência, 

eles próprios só concebíveis em relação a normas existentes de continuidade 

e coerência, são constantemente proibidos e produzidos pelas próprias leis 

que buscam estabelecer linhas causais ou expressivas de ligação entre o sexo 

biológico, o gênero culturalmente constituído e a “expressão” ou “efeito” de 

ambos na manifestação do desejo sexual por meio da prática sexual. 
(BUTLER, 2003, p. 38).  

 

Essas relações de coerência e continuidade de que fala Judith Butler, são sustentáculos 

da classificação dos sujeitos conforme as suas práticas sexuais, compondo o que Gayle 

Rubin (1998) discute como um sistema de hierarquia sexual. Os indivíduos, assim, 

estariam situados em uma escala de valores em que as posições mais altas 

corresponderiam aos comportamentos considerados “normais” e coerentes com as 

normas do sexo, do gênero e do desejo. As condutas vistas como inapropriadas são 

distribuídas em ordem decrescente, sendo que, quanto mais baixa a posição, maior o 

grau de “anormalidade” e “perversão”.  

Ao retratar os sujeitos que rompem com essas normas, os filmes de Almodóvar 

desvelam o caráter fictício do gênero, denunciando a violência que se esconde por trás 

dos discursos que o produzem. Tornando visíveis esses indivíduos, essas películas 

colocam em questão os padrões normativos que estabelecem as fronteiras de inclusão e 

exclusão, cuja “marcação terá certa força normativa e, na realidade, certa violência,  

porque só pode construir através da supressão; só pode delimitar algo aplicando certo 

critério, um princípio de seletividade.” (BUTLER, 2002, p. 32). 

A compreensão do gênero a partir da alteridade evidencia o fundamento 

identitário da violência, uma vez que o ímpeto violento é a resposta arbitrária a uma 
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necessidade de manter demarcadas as fronteiras identitárias. O predomínio do poder 

depende da preservação das zonas limítrofes das identidades e das posições que cada 

indivíduo ocupa na hierarquia social, sendo que o paradigma da confusão e da 

transgressão dessas barreiras explode na violência, cujo alvo são os sujeitos que 

ameaçam a ordem estabelecida. Ao mesmo tempo, se a violência de gênero suscita um 

problema de justiça, uma sociedade que se baseia no universalismo moral ou na 

suposição de que a regra moral é a mesma para todos, tendo como referência um sujeito 

neutro, produz um sistema prescritivo incapaz de reconhecer as especificidades das 

relações de poder que só têm sentido nas interações sociais, nos processos e estratégias 

de reafirmação identitária.  

Para Carlos Thiebaut (2010), o gênero também é resultado da dinâmica das 

interações sociais, em que se determinam as posições de cada indivíduo em relação aos 

outros. Logo, a violência de gênero poderia ser compreendida interativamente, 

considerando que ela envolve um desequilíbrio de comportamentos, reações, cargas 

afetivas ou pensamentos nas relações entre quem a sofre e quem a infringe, tendo em 

vista que as identidades se definem assimetricamente. Sendo o gênero performativo e 

instável, na concepção de Butler, os estereótipos de dominação, controle e 

imperatividade social que determinam a relação masculino/feminino não poderiam ser 

tomados como explicativos para a violência ou como sua causa direta, embora em 

muitos casos eles sejam reafirmados para sustentar as desigualdades sexuais. O ato 

violento, para Thiebaut, estaria mais associado às situações em que os homens veem a 

sua própria masculinidade questionada e/ou ameaçada, ou como uma reação frustrada à 

confusão identitária da qual eles precisariam “se defender”, o que se observa, por 

exemplo, quando o agressor se coloca como vítima de uma circunstância que ele não 

provocou. A violência de gênero seria, assim, uma manifestação física – e agressiva – 

de conceber a própria masculinidade.  

Outra perspectiva é compreendê-la a partir de seu caráter normativo e, valendo-

se do conceito durkheimiano de anomia, no sentido de um processo de instabilidade 

social em detrimento de uma ruptura de padrões e valores, a violência de gênero seria 

anômica porque surge como o efeito de uma quebra normativa do ideal masculino. O 

ato violento não corresponderia precisamente a uma tentativa de restaurar esse ideal ou 

de recuperar uma ordem anterior – como se pressupõe no conceito de violência 
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patriarcal –, mas traduz a constatação do fracasso e da promessa ilusória do gênero que 

em um dado momento entra em colapso e não consegue se sustentar.  

Tal comportamento expressaria, assim, a frustração de uma expectativa e a ânsia 

por reafirmá-la, condiz com os casos em que os assassinatos das vítimas são sucedidos 

pelo suicídio dos agressores, refutando a hipótese do desejo de regressar a um status 

quo como causa da violência de gênero. Esse estado de anomia seria marcado por uma 

relativa consciência da quebra normativa do gênero, embora os que cometam atos 

violentos não saibam identificar nitidamente as demandas, motivos e sentidos deles 

derivados. Sugere mais uma reação violenta que se efetiva diante da percepção difusa da 

inviabilidade da própria identidade, das vulnerabilidades individuais e da fragilidade das 

ficções do gênero, consciência que se manifesta de forma contraditória, problemática e 

que nem sempre resulta na agressão.  

Segundo Miguel Vale de Almeida (1995), a compreensão da fluidez do gênero 

evidencia a possibilidade de mudança, de maneira que o universo simbólico da 

masculinidade não é tão restritivo, mas resulta de um “pacto social” com a feminilidade 

dos homens, contida e canalizada em alguns momentos, mas que se permite expressar 

em determinados contextos. O que é diferente da manifestação contínua de 

comportamentos e atributos “femininos”, que já é visto como anormalidade. Verifica-se, 

assim, uma flexibilidade relativa na vivência da masculinidade e da feminilidade, tendo 

o corpo como lugar central dessa divisão.  

Partindo da noção de incorporação de Csordas, e de habitus de Bourdieu, o autor 

analisa a produção do gênero como o aprendizado inconsciente de ações, posturas, 

gestos, reações emotivas, que se materializam em meio às estruturas duráveis em que se 

conformam as práticas e representações cotidianas. Crenças e construções míticas 

acerca da masculinidade, como a associação entre sexualidade, poder e violência, por 

exemplo, são perpetuadas por essas disposições duráveis, mediante corpos socializados 

que internalizam, incorporam e reproduzem as relações de dominação. Trata-se de 

reconhecer o viés político do corpo, que corresponde também a um campo de lutas 

ideológicas, de maneira que, compartilhando da visão de Bourdieu, Vale de Almeida 

ressalta que os homens também são vítimas, porém de sua própria dominação, o que 

constitui uma significativa diferença em relação às mulheres. 

A análise de Miguel Vale de Almeida atenta para o fato de que, sendo o gênero 

um processo mimético de ações corporais – no caso da aldeia por ele estudada esse 
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efeito é ainda mais intenso se tratando de uma cultura pautada pela oralidade –, em que 

os homens passam por um treinamento do corpo para serem culturalmente masculinos, 

então essas identidades são tão artificiais, como mutáveis. A questão que se coloca é 

que, como o gênero é regido por um princípio classificatório dicotômico, buscar outras 

expressões identitárias significa, para os homens, ocupar a posição do Outro, concebida 

como inferior. Em outras palavras, implica na renúncia do poder e do privilégio, por 

isso o reconhecimento da ilusão do ideal de masculinidade é essencial para a 

emergência de novas identidades e reestruturação das relações sociais.   

Em Tudo sobre minha mãe, a violência é uma resposta à transgressão das 

normas de gênero, à ameaça que esses sujeitos constituem de diluição das fronteiras, do 

apagamento das diferenças: 

 

A masculinização da mulher não se constitui, então, como uma ameaça 

aterradora simplesmente porque implica na possibilidade imaginária de uma 
redistribuição de poder entre os gêneros – que nada mais faria que 

reconfigurar uma mesma estrutura de dominação –, mas porque coloca em 

questão a possibilidade de feminilização do masculino, da morte do gênero, 

este sim o grande tabu, o desconhecido, a loucura, o Alien. (BERNAVA, 

2010, p. 201).  

 

O que esses seres híbridos colocam em questão implodindo as demarcações ou 

ameaçando a morte do gênero, a que se refere Carla Bernava é, na verdade, o colapso do 

ideal de masculinidade, sendo a ideologia que fundamenta a dominação masculina. O 

conceito de masculinidade é uma resposta ao medo da mescla, da confusão entre 

masculino e feminino e, além de dissimular a vulnerabilidade dos homens, condensa a 

realidade cultural da subordinação feminina: 

 

É, ao fim e ao cabo, o cyborg de Almodóvar um representante da cultura da 

„resistência‟? Talvez de forma paradoxal e muito pessoal, cremos que sim, 

embora conscientemente o vetor de sentido que predominou na 

funcionalidade de ações e personagens em A pele que habito sublinhe o 

negativo e violento da ciborguização. (SÁNCHEZ-MESA, 2014, p. 190). 

 

Em A pele que habito a violência infringida contra Vicente remete ao processo 

de constituição do gênero, mas expressa, antes de tudo, a reafirmação do poder 

masculino, pela “inferiorização” que a feminização representa, colocando-o em uma 

posição subalterna na hierarquia sexual ao extrair a sua virilidade: “Vicente se 

transforma em uma mulher, passando a ser um macho incompleto. Então é mais que 



300 

 

uma mudança pessoal, é uma reivindicação de que o gênero não existe, mas também é 

uma erótica da violação, erótica violenta entre um homem e uma mulher”. (Elena 

Gascón
38

). 

 Se, por um lado, esses dois filmes evocam o potencial libertador e crítico que a 

figura do cyborg representa, ao mesmo tempo, atentam para a sexualização da violência, 

que esses discursos (ou contradiscursos?) estabelecem como parte do processo de 

feminilidade. Nas duas narrativas o devenir femme envolve a violência de gênero, seja 

pela agressão física ou pela violação, em que a penetração masculina conforma o ritual 

de transformar a fêmea em mulher, como uma porção mágica que em Mulheres à beira 

de um ataque de nervos é simbolizada pelo gazpacho: “O gazpacho é uma porção 

mágica que transformou Rossy numa verdadeira mulher. Durante o sono, seu sonho 

completa essa metamorfose.” (STRAUSS, 2008, p. 118). 

  Considerando que o gênero constitui um campo social de lutas políticas e 

conflitos de poder, não problematizar a violência é aceitar como naturalizada tanto a 

dominação masculina, como a diferença sexual. Sem questionar os termos que a 

sustentam, esses filmes nos levam a pensar em que medida os corpos/sujeitos 

apresentados carregam possibilidade de resistência criadora às normas de gênero e às 

formas de dominação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 22 dez. 2014. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em um artigo publicado no dia 31 de outubro de 2015, no jornal El País, 

intitulado Trabajar conmigo, Pedro Almodóvar “ensina” o que se deve ter ou fazer para 

ser una chica Almodóvar. Como o título sugere, trata-se de atributos que o diretor 

aprecia nas mulheres que encarnam frequentemente as suas personagens, muitas delas 

lançadas ou promovidas por ele, pois, desde que logrou o sucesso internacional, atuar 

em suas produções passou a ser a aspiração de muitas atrizes
39

. No mesmo dia, também 

foi publicado no El País um artigo assinado pela crítica Elvira Lindo, intitulado Ser una 

chica Almodóvar, em que ela fala sobre o significado dessa expressão para a geração 

dos anos 1980, época em que o diretor debuta no cinema, e a maneira como as mulheres 

espanholas incorporaram as características das personagens que o diretor popularizou ao 

longo de sua carreira. O artigo termina com a frase “Obrigada, Pedro, por sua parcela de 

contribuição na conquista de nossa liberdade”.    

A “coincidência” entre os dois artigos – provavelmente uma espécie de ensaio 

publicitário para anunciar a sua película número 20, Julieta, mais uma narrativa que 

pretende explorar o “universo feminino” – também é reveladora da construção 

imagética e discursiva em torno de Almodóvar como um “diretor de mulheres”. O diário 

El País é um dos principais veículos midiáticos da Espanha, e um dos responsáveis pela 

consagração do diretor, embora, como afirma María Antonia García de León (2013), o 

respaldo do jornal precise ser relativizado, já que ao mesmo tempo em que Almodóvar 

continua sendo o cineasta de maior destaque no periódico, ocupando, muitas vezes, 

páginas inteiras em épocas de estreia, há que se considerar a abertura concedida a 

críticos severos à obra almodovariana, tendo Carlos Boyero como principal 

representante
40

.  

O fato é que, seja qual for a imagem elaborada em torno de seu cinema e de sua 

personalidade, o El País é um jornal de grande influência e, certamente, contribuiu 

significativamente para promover a obra e o diretor como autêntica expressão da cultura 

                                                             
39 Exemplo foi o emblemático episódio em que, durante uma entrevista concedida por Almodóvar na 

entrada do teatro onde se reuniam os diretores candidatos ao Globo de Ouro, a atriz Angelina Jolie 

interrompeu a gravação para lhe pedir, diante das câmeras, um papel em algum de seus filmes.  

(ANGELINA..., 2012). 
40 Carlos Boyero é considerado o crítico de Almodóvar mais famoso na Espanha, sendo bastante 

conhecidas as frequentes divergências entre os dois. (ALMODÓVAR..., 2009). 
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espanhola. Sendo assim, a marca de “diretor de mulheres” a ele atribuída lhe confere 

também o poder de manejar alguns repertórios simbólicos e veículos de significação 

social que validam não apenas determinado modelo de feminilidade, mas o conceito do 

que é ser mulher em um contexto específico. Ser uma garota de Almodóvar remete a 

uma subjetividade feminina cristalizada pelos discursos dos filmes, da imprensa, do 

próprio cineasta, que foi capaz de perceber e incorporar essa imagem a ponto de deixar 

suas personagens cada vez mais sofisticadas ao longo dos anos. Aos poucos, foi 

revestindo-as de um glamour aos moldes de Hollywood, criando o seu star system 

particular, e reproduzindo a tendência que ele conheceu primeiramente com os cromos 

e, mais tarde, nas telas. 

  A frase que conclui o artigo de Elvira Lindo, porém, acrescenta mais um dado a 

esse fenômeno: a referência a Almodóvar como colaborador em um quadro de 

transformação social na abertura democrática da Espanha, em que se verifica uma 

mudança de costumes entre a juventude e, principalmente, entre as mulheres. Seus 

filmes veicularam uma nova imagem e novos significados do “feminino”, com a 

valorização da autonomia, da liberdade sexual, de ação e de pensamento, a ausência de 

preconceitos e julgamentos morais, além de um modo de falar, de caminhar, de se vestir 

e de se portar muito característicos da cultura de rua madrilenha.  

Elementos do pop e do punk, traços e sotaques típicos do meio rural, além da 

influência das revistas de “consultório sentimental”, obstinadas a resolver os problemas 

e as crises femininas, conformam esse modelo de feminilidade, acentuado por uma 

mescla de referências artísticas e culturais: o esperpento, o barroco, o surrealismo, o 

costumbrismo fantástico, a comédia negra imbricada na cultura espanhola, o pop ácido 

do underground inglês e estadunidense, e a liberdade criativa dos quadrinhos e fanzines. 

Todo esse mosaico composto por Almodóvar deu origem a uma inovadora, 

eclética e original estética, assim como imprimiu um novo sentido de feminilidade no 

cinema e na vida social. Esta pesquisa pretendeu demonstrar, entretanto, que uma 

análise mais ampla de sua filmografia permite compreender as diversas camadas de 

significados que compõem a narrativa almodovariana, constituída, muitas vezes, por 

tensões, por discursos contraditórios e instáveis, um emaranhado simbólico que 

denuncia a complexidade de se definir uma obra que, de modo algum, se esgota em uma 

única interpretação. Para escapar da armadilha conceitual, optou-se por destrinchar as 

diferentes instâncias discursivas que envolvem esses filmes, identificando os 
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mecanismos utilizados pelo diretor para expressar o gênero e os aspectos a ele 

relacionados, tais como o corpo, o desejo e a sexualidade. 

Em relação aos discursos sobre as mulheres, tentou-se, assim, problematizar a 

perspectiva do diretor nos filmes analisados, pensando no significado da legitimidade 

que eles assumem perante o público ou, como questiona Merri Torras, em sua leitura de 

Gayatri Spivak, “que serviço prestamos ao poder hegemônico falando como 

representantes paradigmáticos de uma categoria concreta, reivindicando essa diferença e 

autoconscientes do que reproduzimos ou corremos o risco de reproduzir com ela?” 

(2000, p. 138). Tal como atesta Annie Leclerc (1977), escrever, ter o domínio da 

palavra, é um ato de poder, um privilégio. O cineasta, como criador, ocupa a posição 

privilegiada de (re)significar ao falar sobre, ainda que não assuma nenhum 

compromisso político, como Almodóvar costuma afirmar. Para ele, a consciência do 

papel do diretor está mais associada à vazão dos anseios e da imaginação: “o papel do 

diretor se aproxima efetivamente do papel de Deus porque o poder de representar seus 

próprios sonhos é fabuloso. O diretor é um deus porque é um criador, pouco importando 

se sua criação se manifeste num universo paralelo à realidade.” (STRAUSS, 2008, p. 

96). 

O teor político, porém, é inerente a toda produção cultural, uma vez que produzir 

discursos e expressá-los por uma estética específica é reformular as experiências a partir 

da elaboração de novas formas de sentir e de conceber o mundo, engendrando novas 

subjetividades políticas. O fazer cinematográfico é um ato estético e também político, 

na medida em que permite ao realizador dispor de lugares privilegiados de fala, 

controlando, em parte, o que se vê e o que se pode dizer sobre o que é visto, nos termos 

de Jacques Rancière (2005).  

Desse modo, o reconhecimento de Almodóvar como “diretor de mulheres”, em 

que falar sobre muitas vezes se confunde com o falar por, suscita algumas reflexões, 

como se existiria, assim, uma estética ou um olhar feminino particular, ou o que 

converteria um texto em um discurso feminino? O tema? O(a) autor(a)? Só o fato de 

falar sobre mulheres ou retratá-las dando maior protagonismo e visibilidade já implica 

em falar como mulher? Como questiona Leclerc, haveria uma palavra que pudesse 

descrever ou expressar conjuntamente as experiências dos corpos femininos? 

A contribuição de Almodóvar na superação do padrão visual hegemônico da 

narrativa clássica é inegável, ao investir suas personagens de autonomia e de força o 
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que, sem dúvida, ajudou a questionar as abordagens tradicionais das mulheres no 

cinema. Essa colaboração, no entanto, se mostrou um pouco difusa nas entrevistas 

realizadas, pois, embora reportem à originalidade e à inovação de sua linguagem 

cinematográfica, quando perguntados se os filmes de Almodóvar construíram uma nova 

linguagem do desejo, os aspectos referidos pelos entrevistados remetiam mais a uma 

transformação no âmbito artístico: 

 

Todos os grandes diretores, e eu acredito que Almodóvar seja um grande 

diretor, todos aportam a uma mudança. Ou seja, a sociedade está aí e ele 

retrata a sociedade em que está. Não que ele vá gerar uma transformação na 

sociedade, mas seu olhar é um olhar muito livre, um olhar, ao mesmo tempo, 

doloroso, crítico e irônico. Creio que ele opera uma mudança artística. 

Artisticamente o cinema, sobretudo o espanhol, há um cinema antes e depois 

de Almodóvar. É, sem dúvida, um dos grandes diretores e gerou uma grande 
mudança no olhar social, foi um grande passo à modernidade, por exemplo. 

A modernidade foi vista em seu cinema como em nenhum outro. Foi uma 

ruptura, por um lado uma continuidade do cinema muito bom de comédia 

espanhola, e do qual ele teve muitíssima influência e, por outro lado, uma 

ruptura com a sociedade que havia. É realmente o cineasta da nova Espanha. 

(Teresa Maldonado41). 

 

De fato, seu cinema efetua deslocamentos importantes para desestabilizar alguns 

padrões e normas de gênero. O tom paródico – ou de pastiche, para falar com Butler 

(2003) – que o diretor adota na linguagem cinematográfica e no discurso problematiza a 

naturalidade do gênero, do corpo, do desejo e da sexualidade. Questiona-se, entretanto, 

em que medida seus filmes poderiam ser chamados de subversivos, pois a paródia pode 

tanto efetuar uma ruptura, como reiterar discursos hegemônicos.    

O desejo, eixo norteador do cinema de Almodóvar, conforme abordado, é um 

componente-chave para se compreender o projeto estético/discursivo do diretor. 

Discutiu-se, por exemplo, como a perspectiva do desejo nessas produções permite 

deslocar o objeto, inserindo outros indivíduos na posição do ser que é desejado. Homens 

heterossexuais, gays, bissexuais, travestis, transexuais, mulheres mais velhas, lésbicas 

podem ocupar, desse modo, o lugar antes destinado apenas às mulheres, melhor 

dizendo, a um tipo específico de mulher: branca, heterossexual, jovem, magra, 

correspondente ao padrão de beleza hollywoodiano.  

                                                             
41

 Dados de entrevista. Pesquisa de campo realizada em Madri, em 13 nov. 2014. 
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 Em contrapartida, o vetor do desejo é masculino, ou seja, o masculino é visto 

como o sujeito sexual por excelência, sendo que, nesses filmes, tudo o que reporta ao 

feminino é relegado à passividade no tocante à vivência do desejo e da sexualidade. O 

feminino permanece atado, em uma concepção mítica, ao afeto, ao (des)amor, e a todos 

os comportamentos que, supostamente, dele resultam, como a histeria, o descontrole 

emocional, a dependência afetiva e o abandono. A maternidade é outro fator vinculado 

ao feminino, como mais uma manifestação de afeto e amor, porém, de outra natureza. 

Como discursos às avessas algumas imagens estereotipadas de homens e mulheres são 

denunciadas pelas dissonâncias que se manifestam nas zonas do invisível e do indizível, 

e pela própria linguagem cinematográfica, pelos recursos técnicos e estratégias de 

filmagem, que escapam muitas vezes às intenções do diretor. 

 O cinema de Almodóvar elaborou uma nova forma de retratar a sexualidade, 

desassociando-a da visão moralizante da era franquista e do tardofranquismo, sendo que 

práticas sexuais antes condenáveis passam a ser tratadas com naturalidade, sem ser 

apontadas como um problema, um motivo de conflito, como perversão ou por uma 

linguagem cômica, extravagante. Por isso, o diretor é visto como representante da nova 

Espanha, dos anseios da geração pós-franquista por uma revolução moral e dos 

costumes, sem ignorar, porém, tradições culturais que muitos espanhóis veem como 

expressão de sua identidade.  

 A abordagem mais livre da sexualidade não raramente é confundida com a 

subversão dos códigos cinematográficos para construir o desejo e o gênero, e que 

atribuiria ao cinema de Almodóvar uma imagem transgressora. O fato de seus 

personagens defenderem a vivência de um prazer absoluto e de não haver sanções às 

suas condutas, faz com que esses filmes sejam interpretados como expressão de um 

desejo democrático, aberto a todos os gêneros. A fluidez com que o diretor retrata as 

feminilidades e as masculinidades, desnaturalizando as identidades e os corpos, costuma 

ser associada à supressão das desigualdades, muito enfatizada nos discursos do diretor 

sobre a pretensão de falar do ser humano ao invés de homens e mulheres.  

 Tentou-se mostrar, entretanto, que essa aparente neutralidade encobre uma 

disparidade entre as subjetividades dos personagens masculinos e femininos, havendo 

uma tendência a reiterar a diferença sexual e a contradizer a postura libertadora das 

mulheres comumente atribuída ao seu cinema. Embora o desejo perpasse toda a sua 

filmografia, ele não é construído da mesma maneira para todos os personagens, 
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prevalecendo uma desigualdade na vivência do desejo e da sexualidade de acordo com 

uma visão tradicional e essencialista do feminino e do masculino. As análises sugerem 

que, embora a supressão das categorias de gênero seja um discurso recorrente do diretor, 

a diferença sexual não é algo tão resolvido nesses filmes; se, por um lado, esses filmes 

desessencializam os corpos, retratando-os como portáteis e em constante redefinição, 

diluindo a fronteira entre os gêneros e aludindo à sua pluralidade, por outro lado é na 

experiência sexual e na expressão do desejo que a desigualdade entre o masculino e o 

feminino é mais contundente. 

 O desejo e a sexualidade ainda são concebidos no masculino, construídos como 

domínios que lhe são próprios, somente atribuídos ao feminino à custa da abjeção. A 

construção fílmica, nesse sentido, não transforma a linguagem do desejo porque não 

problematiza, nem supera os termos da diferença sexual. A perspectiva da desigualdade 

entre os sexos se manifesta em alguns momentos como um contradiscurso, reafirmando 

a divisão dos corpos por meio de uma concepção heteronormativa que não admite 

relação simétrica entre as categorias de gênero. (PRECIADO, 2011a). Na medida em 

que a assimetria na elaboração visual do desejo e da sexualidade impossibilita a 

plenitude das diversas experiências de feminilidade, o cinema de Almodóvar não se 

apropria criticamente dos códigos do cinema hegemônico a ponto de tomar um 

distanciamento desses cânones. 

 A supremacia masculina tem a sua expressão máxima na violência, bastante 

recorrente nesses filmes, sem ser, todavia, problematizada. A violência de gênero 

aparece atrelada à reafirmação do poder masculino, mas, no conjunto da filmografia, 

chama a atenção a quantidade de películas em que especificamente a violação sexual 

corresponde ao motor da narrativa, é o elemento desencadeador ou de resolução dos 

conflitos, mas apresentada de forma banal, ora cômica, ora dramática ou até mesmo 

romantizada, sem que haja um questionamento ou uma postura crítica, à dominação 

masculina. A sexualização da violência aparece, assim, naturalizada, agregada 

tacitamente à realidade dos personagens, como um destino inevitável da experiência 

feminina. Tais discursos ajudam a legitimar a hierarquia sexual, mantendo estáveis as 

estruturas de poder entre os gêneros, não oferecendo a esses corpos/sujeitos 

possibilidades de resistência e de reelaboração das normas e das formas de dominação.  
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 Concordando com Butler (2002), a reinscrição e a superação das normas 

envolvem a denúncia de seu caráter fictício, mas, principalmente, a capacidade de gerar 

uma crise de referência dos discursos que nomeiam o gênero, que encobrem a condição 

instável dos corpos gendrados e os termos que designam a diferença sexual. O cinema 

de Almodóvar, sem dúvida, constitui uma importante mudança de perspectiva na 

abordagem do gênero e da sexualidade no cinema, ainda que de forma isolada. Esses 

filmes não indicam uma mudança na construção imagética de um modo geral no campo 

cinematográfico, até porque não há muitos cineastas com a mesma repercussão que 

tenham constituído uma trajetória marcada pela presença dessas temáticas. Na Espanha, 

por exemplo, o próprio Almodóvar reconhece a particularidade de sua obra e a 

dificuldade do cinema espanhol de estabelecer uma identidade visual a partir de 

características comuns: 

 

A Espanha é um país de individualidades. Então é difícil falar de 

generalidade. Cada ano sempre há um autor que aparece de repente, faz um 

filme interessantíssimo, mas que, muitas vezes, não tem continuação, não tem 

trajetória. Então há muitos, como eu diria, caçadores furtivos, ou franco-

atiradores no cinema espanhol. Creio que, se fizessem uma resenha do 
cinema espanhol, ele estaria marcado menos por diretores com trajetória do 

que por pessoas que fizeram uma ou duas películas enormemente 

interessantes, e isso ocorre quase sempre, em todos os anos surge algo. 

(RODA...,1995). 

 

A definição de Teresa Maldonado (1989) de que Almodóvar seria “um diretor 

heterodoxo que se move na mais pura ortodoxia”, como citado anteriormente, é propícia 

para se referir também à sua abordagem do gênero. Como foi apontado nesta tese, em 

Almodóvar não há transgressão pelo fato de não haver um código moral, e sim uma 

espécie de suspensão das regras dentro de um universo próprio, paralelo, o que fica mais 

eloquente em Os amantes passageiros. Nesse filme, a utopia almodovariana parece 

denunciar não apenas a impossibilidade da realização do desejo em sua totalidade, como 

também a vivência plena do sexo e do gênero, talvez porque, sem escapar das ficções 

que os regulam, não há equidade possível em uma estrutura sustentada pela diferença 

sexual.  

Nesse sentido é que a poética do gênero elaborada por Almodóvar, aqui 

entendida como o conjunto de princípios, estratégias, ferramentas e técnicas que 

orientam o regime de visibilidade das imagens, não indica a subversão dos códigos, nem 

uma reelaboração da linguagem do desejo em outros parâmetros. Sendo o cinema uma 
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linguagem que constrói, interpreta e (re)significa o mundo por meio da ordenação de 

seus signos, uma revolução estética, nos termos de Rancière (2005), exige a criação de 

um modo de visibilidade que transgrida a tradição representativa, subvertendo as regras 

dos códigos que a constituem.  
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ANEXO A - SINOPSES 

 

 

 

 Mulheres à beira de um ataque de nervos (Mujeres al borde de un ataque de 

nervios, 1988) 

 

Depois de uma relação de anos, Iván rompe com Pepa. Lhe deixa um recado na 

secretária eletrônica pedindo que faça uma mala com as suas coisas. Pepa não sabe o 

que fazer porque Iván não chega, nem telefona, e ela tem que lhe dizer algo importante 

que acaba de descobrir. Enquanto espera, sua casa vai enchendo de pessoas por meio 

das quais descobre muitas coisas sobre a solidão e a loucura, além de descobrir alguns 

segredos de Iván. Quando finalmente Pepa e Iván se deparam frente a frente, ele está 

disposto a reconsiderar a situação, mas Pepa recusa. Já não necessita. Tudo que pensava 

lhe dizer nas últimas horas se resumiram em uma só palavra: adeus. 

 

 

 Tudo sobre minha mãe (Todo sobre mi madre, 1999) 

 

Um carro atropela Esteban, filho de Manuela. Enquanto espera no hospital, ela lê as 

últimas linhas que seu filho escreveu no bloco de notas do qual nunca se separava: 

“Nessa manhã procurei no quarto da minha mãe até encontrar um fardo de fotos. Todas 

faltavam a metade. Meu pai, suponho. Tenho a impressão de que em minha vida falta 

esse mesmo pedaço. Quero conhecê-lo, não me importa quem seja, nem como tenha se 

comportado com a mamãe. Ninguém pode me tirar esse direito”. Em memória de seu 

filho, Manuela vai a Barcelona procurar Lola, o pai de Esteban. Quer lhe dizer que as 

últimas palavras que seu filho escreveu foram dirigidas a ele, ainda que não o 

conhecesse. A busca por um homem com esse nome não poderia ser simples. E, de fato, 

não é.  
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 Fale com ela (Hable con ella, 2002) 

 

Benigno e Marco estão sentados juntos por coincidência no espetáculo Café Müller, de 

Pina Bausch. A peça provoca tanta emoção em Marco que ele dispara a chorar. Benigno 

gostaria de lhe dizer que o espetáculo também lhe emociona, mas não se atreve. Meses 

depois, os dois homens voltam a se encontrar na clínica em que Benigno trabalha como 

enfermeiro. Lydia, a namorada de Marco, toureira profissional, foi atingida e está em 

coma. Benigno se dedica ao cuidado de outra mulher em coma, Alicia. É o início de 

uma intensa amizade. Durante o tempo suspenso entre as paredes da clínica, a vida de 

quatro personagens flui em todas as direções, passado, presente e futuro, arrastando os 

quatro a um destino inesperado. 

 

 

 Má educação (La mala educación, 2004) 

 

Dois garotos, Ignacio e Enrique, conhecem o amor, o cinema e o medo em um colégio 

religioso no início dos anos setenta. O padre Manolo, diretor do colégio e professor de 

literatura, é testemunha e parte desses descobrimentos. Os três personagens voltam a se 

encontrar mais duas vezes, no final dos anos setenta e nos anos oitenta. O reencontro 

marcará a vida e a morte de um deles. 

 

 

 Volver (2006) 

 

Raimunda é uma mãe jovem, empreendedora, com um marido desempregado e uma 

filha em plena adolescência. Sua irmã Sole, retraída e medrosa, ganha a vida com um 

salão clandestino. Sua tia Paula morre e Raimunda não pode ir ao enterro porque 

momentos antes de receber a notícia encontrou o seu marido morto na cozinha. Sua 

filha o matou porque o pai a assediou. Quando Sole volta do funeral, uma voz vinda do 

bagageiro lhe chama. Ali está o fantasma de sua mãe. A partir de então, Sole não tem 

outra opção a não ser conviver com o fantasma materno e integrá-lo ao trabalho no 

salão. 

 



329 

 

 A pele que habito (La piel que habito, 2011) 

 

Desde que sua esposa sofreu queimaduras em um acidente de carro, o doutor Robert 

Ledgard, renomado cirurgião plástico, se interessa pela criação de uma nova pele com 

que poderia tê-la salvado. Doze anos depois, consegue cultivar uma pele que é uma 

autêntica couraça contra todas as agressões. Além de anos de estudo e experimentos, 

Robert necesstiva de uma cobaia humana, um cúmplice e nenhum escrúpulo. Os 

escrúpulos nunca foram um problema. Marilia, a mulher que se dedicou a ele desde que 

nasceu, é sua cúmplice mais fiel. E em relação à cobaia humana... 


