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PREFÁCIO 

O cometa 

 
O século XXI havia apenas começado e eu lecionava Cinema 

na Universidade Federal de São Carlos, quando Roberto Reiniger 
apareceu à porta de minha sala. Eu já o conhecia como um de nossos 
melhores alunos. Mas foi uma surpresa quando ele já me chegou 
cobrando – “Quero fazer uma pesquisa de Iniciação Científica” – o que 
achei muito louvável. Entretanto, mais surpresas viriam quando ele 
determinou: “Quero estudar filmes musicais”. Num universo estudantil 
em que os interesses variavam entre documentários de cunho social, 
técnicas de animação em stop-motion e (geralmente tímidas) experiências 
ficcionais, eu tinha, diante de mim, um graduando ávido de pesquisa. E 
mais ainda, de pesquisa numa área pouco desenvolvida no Brasil.  

O que deveria nos surpreender, no entanto, é justamente essa 
carência de estudos no Brasil, um país que tem uma tradição musical de 
enorme impacto no mundo e que teve, na comédia carnavalesca dos 
anos 1940 e 50, um de seus gêneros mais consagrados e prolíficos. (Por 
sinal, um gênero sobre o qual já se escreveram teses e livros, mas que 
permanece à espera de pesquisas mais especializadas sobre seus 
números musicais). 

Porém, Roberto me surpreenderia mais ao dizer: “Quero fazer 
uma pesquisa sobre números musicais nos filmes de Woody Allen”. 
Bem, aí eu percebi que aquele impulso todo deveria ser um pouco, 
digamos, disciplinado. Afinal de contas, o cinema de Allen não é 
conhecido ou celebrado por seus números musicais, que são absoluta 
exceção em seus filmes. Não quis desapontar o jovem aprendiz de 
pesquisador e, é claro, concordei com aquele objeto. Mas decidi colocá-
-lo à prova: estabelecemos um plano de estudos, que incluía a história 
do cinema musical, questões técnicas e teóricas de gêneros e formas 
narrativas, contextos de produção nacional e industrial, etc. Foi um 
período bastante produtivo, suponho que também para ele, pois para 
mim o foi, com certeza. De quebra, ele ainda quis solicitar uma bolsa 
da Fapesp – e conseguiu-a. Foi o primeiro estudante do curso de 
Imagem e Som da UFSCar que ganhou essa bolsa, e eu tive a honra de 
orientá-lo. É isso que Roberto traz para seus orientadores: desafios 
que, ao fim e ao cabo, transformam os próprios orientadores. 

É claro que eu vi, em Roberto, material seguro para um curso 
de mestrado. Mais uma vez ele me surpreendeu, pois decidiu trabalhar 



 

em televisão, publicidade e, acima de tudo, enveredar pelo teatro. Foi 
trabalhar em produções experimentais num dos momentos mais 
vibrantes do movimento teatral paulistano, em que jovens 
frequentavam a região da Consolação, onde estavam sediados alguns 
dos grupos mais pujantes. Foi só depois de vivenciar essa ebulição 
cultural que Roberto decidiu entrar num programa de mestrado. Eu já 
devia saber disso, pois Roberto é um homem que amadurece suas 
paixões de acordo com seu próprio tempo. 

Ele encontrou um terreno fértil para desenvolver suas ideias, 
numa conjuntura muito favorável do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. 
Posso até imaginar a cara de seu orientador, o Professor Dr. Luiz 
Antonio Vadico, ao deparar com esse cometa que provavelmente veio 
dizendo: “Quero estudar os números musicais nos filmes de Pedro 
Almodóvar”. Espero que Vadico tenha aprendido tanto quanto eu. 

Roberto consegue, neste livro, fazer o que nem todos os 
pesquisadores dos estudos de cinema conseguem: ele explora a fundo 
as imagens, tanto as visuais como as aurais. As figuras que pontuam 
este livro não são meras ilustrações, são objetos varridos por seu olhar 
bem informado pela teoria. Roberto demonstra aqui todo seu potencial 
de futuro professor de cinema e para isso se alicerça de bases teóricas 
sempre interessantes. Ele faz uso correto de David Bordwell e Kristin 
Thompson e mergulha fundo num autor que parece um pouco 
esquecido neste momento, Jean Baudrillard. Não surpreende que, nesta 
obra, o texto-chave encontrado por Roberto tenha sido Da sedução. O 
jogo semântico proposto pelo filósofo francês é facilmente identificado 
no universo almodovariano, pois a sedução e o desejo são eixos 
significativos de absolutamente todos os filmes do cineasta manchego. 
Até mesmo sua empresa de produção se denomina El Deseo, fazendo 
eco com A lei do desejo, um de seus filmes mais célebres e que, 
acertadamente, Roberto escolheu para analisar. E o que também se faz 
claro, neste livro, é a sedução que os filmes de Almodóvar exercem não 
apenas em Roberto, mas em todos nós.  

É um privilégio, para o/a leitor/a, ser levado por esse 
pesquisador para um passeio por alguns dos filmes mais importantes da 
filmografia de Pedro Almodóvar. Se você pensava que já conhecia tudo 
desses filmes, vai se surpeender com a leitura do universo reinigeriano. 

 
— José Gatti 
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INTRODUÇÃO 
 
 O intuito deste trabalho é estudar, analisar e entender a 
encenação do número musical, sua funcionalidade na construção de 
suas personagens e sua influência nos desenvolvimentos narrativos 
contruídos pelos filmes de Pedro Almodóvar. Trata-se de um formato 
de cena que está em mais de setenta por cento de sua extensa 
filmografia: em menos de quatro décadas de trabalho, ele assina a 
direção de vinte filmes de longa-metragem. 
 Para a compreensão desta encenação almodovariana, aplicou-
se ao desenvolvimento desta dissertação a metodologia de pesquisa 
presente no livro de David Bordwell, Figuras traçadas na luz. Nesta obra, 
este autor, define enquanto base da encenação e do estilo 
cinematográfico o conceito de mise-en-scène1: “o conjunto de ações que 
que por excelência ocorrem dentro das camadas que compõem um 
único plano cinematográfico, feito com grande profundidade de 
campo” (BORDWELL, 2008, p. 36). Da análise do conjunto destas 
ações, surgem evidências de uma dimensão estilística, que para 
Bordwell, não deve estagnar-se no comodismo de uma análise fílmica 
descritiva. Ele considera assim, primordial ver a figura do diretor 
cinematográfico, como regente da mise-en-scène: o responsável por 
montar a cena, dirigindo ações, interpretações e as relações de seu 
elenco com iluminação, cenário e figurino. O uso de recursos técnicos 
como o plano-sequência (RODRIGUES, 2002), o movimento de 
câmera e a profundidade de campo, seria o meio para expressar sua 
visão particular do mundo.      
 Dentro da história do cinema, as utilizações destes recursos 
foram bem variadas e próprias de cada uma das mais diversas estéticas, 
como o cinema clássico norte-americano, o cinema soviético, a nouvelle 
vague, e o neorrealismo italiano. Mas no geral, a tendência do diretor de 
mise-en-scène, consiste em, por meio da montagem, somar o conteúdo de 
cada plano, e construir assim, o fluxo de uma narrativa cinematográfica. 
No contexto do cinema clássico, vale ressaltar que um dos recursos 
técnicos que integram este cálculo é a continuidade, conceito que preza 
em passar ao espectador do filme, por meio da combinação entre o 
eixo de posicionamento da câmera e a montagem da cena, “o conforto 
de uma sensação de transparência, ou invisibilidade, no trânsito de 

                                                           
1 Para maior compreensão dos termos técnicos cinematográficos aqui empregados, recomenda-se 
a leitura do livro de Chris Rodrigues, O Cinema e a produção (RODRIGUES, 2002); 



 
(12) 

informações entre os planos que constroem a narrativa de um filme” 
(AUMONT; MARIE, 2003, p. 61).  
 A relação entre a continuidade e a encenação do número 
musical, pode ser considerada um dos fatores que consagram este tipo 
de cena enquanto típica de um gênero próprio no cinema. Segundo o 
pesquisador Luiz Vadico, a construção imagética que o número musical 
traz para uma narrativa audiovisual está presente desde o seu 
surgimento, na maioria dos casos, caracterizando-o como uma 
“quebra” de realismo (VADICO; BRANDÃO, 2009, p.151). Em uma 
história que se desenvolve aparentemente como um melodrama 
qualquer, a música, o canto e a dança, sem aviso prévio, tornam-se os 
meios de comunicação das personagens, que posteriormente retomam 
suas ações dentro do contexto ficcional que viviam. Este trânsito de 
informações veio a romper o conforto da montagem invisível, bem 
como a continuidade espacial, oriundos do cinema clássico. Mas firmou 
com o seu espectador um comum acordo de que tal situação seria, e 
ainda é, plausível, imagética e visualmente, cabendo ao filme sua 
classificação enquanto obra do gênero musical. Gênero que herdou de 
sua encenação uma tradição própria, bem como a solução para o 
surgimento de novas tecnologias ao longo de sua história. 

O advento do som no cinema cabe aqui como um exemplo 
que ilustra esta trajetória. Ao final dos anos 20, este foi uma nova 
tecnologia agregada à sua linguagem. Em um primeiro momento, a 
dificuldade da captação sonora em cenas externas, encontrou no palco 
dos musicais um parâmetro imediato para atender esta nova 
necessidade do mercado. Mas “a ausência da linguagem teatral, e de seu 
palco, já superadas pelo cinema mudo, teriam aqui um adversário 
contra o ilusionismo cinematográfico” (VADICO; BRANDÃO, 2009, 
p.152).  

Instaurou-se assim, uma “quebra”, ou suspensão do realismo, 
que passou a ser considerada enquanto característica do gênero 
musical: o alocar a narrativa para um plano paralelo, mas não menos 
importante, para que as personagens, em uma posição de destaque, 
construam um discurso paralelo por meio do canto, da música e da 
dança, para formarem valores e conceitos, não necessariamente, 
intrínsecos ao desenvolvimento da narrativa. Tal performance atua nos 
mais variados graus de persuasão daqueles que estivessem envolvidos 
naquele momento, diegeticamente, ou não. 
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Na trajetória histórica desta persuasão, diversas linhas 
narrativas surgiram, a fim de se firmar uma nova e efetiva linguagem, 
ora instaurando o número musical em porções individuais ao longo da 
trama, ora fazendo-o como força motriz do enredo, tornando-o um 
grande espetáculo do início ao fim do filme. Dentro desta linha de 
produção, biografias musicais; cantores, como Elvis Presley, atuando; e 
um amplo caráter performativo, como as coreografias desenvolvidas 
por Busby Berkeley2, vieram no intuito de renovar e propagar o gênero 
musical. Tentativa esta em vão, pois  
 

a renovação do gênero se deu sempre que possível buscando 
alterar os temas tratados [...] mas ao longo do tempo, esse, 
parece ter perdido o interesse tanto para o público quanto para 
os grandes estúdios (VADICO; BRANDÃO, 2009, p.152-153). 

 
Mesmo que a história do cinema registre tentativas de 

ressurgimento do gênero, na década de setenta, com filmes como 
Grease – Nos Tempos da Brilhantina (Grease, 1978)3, e Os Embalos de Sábado 
à Noite (Saturday night fever, 1977)4, ou até mesmo na década de dois mil, 
com Moulin Rouge – O Amor em Vermelho (Moulin Rouge, 2001)5 e Chicago 
(2002)6, acredita-se aqui, que ao longo do tempo, o número musical 
gradativamente se destitui da exclusividade de seu gênero, e passou 
também a adjetivar outras linhas de produção como a comédia e o 
drama musical, com filmes como Mamma Mia! (Mamma Mia!, 2008)7 e 
Os Miseráveis (Les Misérables, 2012)8, além de outros  formatos 
audiovisuais, dentre eles, o seriado televisivo musical Glee (2009)9.  

                                                           
2 Seu trabalho está presente em memoráveis filmes como Whoopee! (1930), 42nd Street (1933), Annie 
get your gun (1950), e entre outros; 
3 Grease. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em:  
<http://www.imdb.com/title/tt0077631>. Acesso em: 03 jan. 2016; 
4 Saturday night fever. IMDB – Internet Movie Databese. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0076666>. Acesso em: 03 jan. 2016; 
5 Moulin Rouge. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em:  
<http://www.imdb.com/title/tt0203009>. Acesso em: 03 jan. 2016; 
6 Chicago. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em:  
<http://www.imdb.com/title/tt0299658>. Acesso em: 03 jan. 2016; 
7 Mamma Mia! IMDB – Internet Movie Database. Disponível em:  
<http://www.imdb.com/title/tt0795421>. Acesso em: 03 jan. 2016;  
8 Les Misérables. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em:  
<http://www.imdb.com/title/tt1707386>. Acesso em: 03 jan. 2016; 
9 Glee. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt1327801>. Acesso em: 03 jan. 2016;  

http://www.imdb.com/title/tt0077631
http://www.imdb.com/title/tt0076666
http://www.imdb.com/title/tt0203009
http://www.imdb.com/title/tt0299658
http://www.imdb.com/title/tt0795421
http://www.imdb.com/title/tt1707386
http://www.imdb.com/title/tt1327801
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Nesta trajetória, aponta-se também a tentativa de, por vezes, o 
número musical, ser aplicado ao cinema comercial autoral. Diversos 
estúdios apostaram em diretores como Woody Allen, em Todos dizem eu 
te amo (Everyone says I love you, 1996)10, ou até mesmo Lars Von Trier, em 
Dançando no escuro (Dancer in the dark, 2000)11, na tentativa de se resgatar 
o gênero musical. Porém, poucos foram os que passaram de uma obra, 
pelo estigma, que por vezes, carregaram enquanto realizadores e 
“grifes” da indústria cinematográfica. 

No contrário desta instável trajetória, a obra de Pedro 
Almodóvar, clamada pela independência de produção, com suas 
origens marcadas no circuito alternativo do cinema europeu, traz o 
número musical em uma outra conjuntura, utilizando-o de forma 
concreta, sobretudo em suas produções de filmes de longa-metragem, 
iniciada no final da década de 70, e que se estende até os dias de hoje. 
Focando apenas nas obras as quais ele assina direção: de 1978, com 
Folle... folle... fólleme Tim!12, até 2013, com Os Amantes passageiros (Los 
Amantes pasajeros)13, temos vinte produções, das quais, catorze contam 
com pelo menos um número musical em sua narrativa. Sem contar 
com curtas-metragens, séries de televisão, campanhas publicitárias e 
filmes em que ele assina somente a produção, os números musicais 
estão em cerca de setenta por cento de seu trabalho, justificando assim, 
um estudo mais apurado de seu conteúdo. 

Vale ressaltar, que nas obras de Pedro Almodóvar, a trajetória 
tecnológica da indústria cinematográfica, trouxe uma tônica 
metalinguística para o seu discurso: inúmeras são as produções em que 
o fazer cinema, e sobretudo o uso de seu aparato técnico, são o pano 
de fundo principal para desenvolvimento da trama, como pode-se 
observar na conturbada vida do cineasta Pablo Quintero (Eusebio 
Poncela) em A Lei do desejo (La Ley del deseo, 1987)14, na crise 
matrimonial da dubladora Pepa (Carmen Maura) em Mulheres à beira de 

                                                           
10 Everyone says I love you. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em:  
<http://www.imdb.com/title/tt0116242>. Acesso em: 03 jan. 2016; 
11 Dancer in the dark. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0168629>. Acesso em: 03 jan. 2016;  
12 Folle... folle... fólleme Tim! IMDB – Internet Movie Database. Disponível em:  
<http://www.imdb.com/title/tt0167941>. Acesso em: 21 jul. 2015; 
13 Los Amantes pasajeros. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt2243389>. Acesso em: 23 mar. 2016; 
14 La Ley del deseo. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0093412>. Acesso em: 23 mar. 2016; 

http://www.imdb.com/title/tt0116242
http://www.imdb.com/title/tt0168629
http://www.imdb.com/title/tt0167941
http://www.imdb.com/title/tt2243389
http://www.imdb.com/title/tt0093412
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um ataque de nervos (Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988)15, nos 
assédios sexuais sofridos pela atriz Marina Osorio (Victoria Abril) em 
Ata-me! (¡Átame!, 1989)16, e no existencialismo do ator Ángel Andrade 
(Gael García Bernal) em Má educação (La Mala educación, 2004)17. 

 

  

  
Fig. 1 – Pablo, Pepa, Marina, Ángel e a metalinguagem na obra de Pedro 

Almodóvar. 

 
Estas, e outras relações interpessoais atingem um universo que 

vai além do espaço diegético, literalmente, cinematográfico; primam 
pela riqueza do quebra-cabeça de ideias românticas e visuais compondo 
ambientes cênicos livres, onde o desejo é a principal força que 
promove e dirige a ação de cada personagem. Ação esta que pode 
ocorrer ora de forma direta e consciente ao objetivo de cada um, ora de 
forma sinuosa e libertina nos emaranhados da imaginação de seu autor. 
Trata-se de uma moral pouco esperada e compreendida, mas que 
contraditoriamente, rompe com valores estéticos e estilísticos comuns 
no cinema, e brilhantemente caem no gosto popular. Esta afeição 
ocorre, na medida em que o espectador almodovariano, é colocado 
frente a um indivíduo-narrador enquanto fruto do sistema social em 

                                                           
15 Mujeres al borde de un ataque de nervios. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0095675>. Acesso em: 23 mar. 2016;  
16 ¡Átame! IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0101026>. Acesso em: 23 mar. 2016;  
17 La Mala educación. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0275491>. Acesso em: 23 mar. 2016;  

http://www.imdb.com/title/tt0095675
http://www.imdb.com/title/tt0101026
http://www.imdb.com/title/tt0275491
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que vive, imerso em sistemas simbólicos e valores de representações 
identitárias sociais.  

Na pós-modernidade18, aponta-se aqui, a possibilidade desta 
revelação ser o indício da busca pela construção, ou formação, de um 
novo sujeito, e sua identidade na sociedade em que vive. A relação 
entre Almodóvar e Jean Baudrillard nesta análise, não se faz apenas 
pela cronologia enquanto coincidência: o início da carreira de 
Almodóvar coincide com as publicações das maiores obras deste autor, 
mas aponta-se aqui a possibilidade de ambos terem vivenciado uma 
conjuntura sócioeconômica similar na Europa, e desta, procurarem 
expor suas respectivas visões em suas obras, ficcionalmente ou não19.  

Jean Baudrillard é um filósofo francês, nascido em 1929. Em 
seus estudos, ele ficou conhecido por contestar a realidade enquanto 
um elemento construído, encenado, nomeando-a “hiper-realidade”. 
Nesta, a cultura de massa é responsável pela produção de uma 
realidade virtual. Não há uma “verdade absoluta”, e sim é chegada a 
hora de discutir e questionar a dominação imposta pelos complexos e 
contemporâneos sistemas de signos, que interferem incisivamente e 
resultam na abstração das representações dos discursos e identidades 
humanas. 

No livro Da Sedução, Baudrillard vê na abstração desta 
representação humana o desejo como essência do ser humano. Este 
desejo, diante da pós-modernidade, ultrapassa a ótica da moral, da 
filosofia, e do inconsciente da perversão. “A sedução surge, porque fica 
nas trevas, e causa assim, mais interesse” (BAUDRILLARD, 1992, 
p.9). Para Baudrillard, tal compreensão, dentro de um viés político, 
considera a sedução enquanto propriedade da aristocracia. A burguesia, 
e proletariado, enquanto vítimas da produção industrial, ocultam seus 
inconscientes e sexualidades. A sedução, entraria assim, enquanto 

                                                           
18 A pós-modernidade tem suscitado diversos debates e discussões, sem uma definição clara dela. 
Ao longo do tempo inúmeras foram as definições dadas por diversos teóricos: desde Habermas – 
que a considerava fruto de uma crise radical de valores – à Lyotard – que pautava suas implicações 
discursivas na crise dos meta-relatos. Dentre todas estas considerações, fica aqui um ponto em 
comum com este trabalho: a crise do mito, entendendo esta como uma medida de racionalidade 
para compreender o real; 
19 Em meados da década de setenta, Madrid reencontra toda a liberdade e a riqueza cultural que 
até então havia sido tomada de seu povo pelo regime franquista. A sociedade espanhola renascia 
em meio a influência de movimentos e correntes político-culturais, como o maio de sessenta e 
oito francês, que pregava a liberação do indivíduo e a luta contra sistemas opressivos e ditatoriais. 
Em meio a estas transformações, consolidava-se na Espanha a movida madrileña, um renascimento 
artístico espanhol, que preconizava um estilo novo e transgressor; 
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expurgo dos entraves do desejo. Levantando ainda um possível viés 
darwinista na análise de Baudrillard, questiona-se: o quão o habitat 
humano, pela pressão excessiva que gera, não seria o locus para a 
liberação de toda esta repressão? Ou “a metamorfose do recalque, seja 
ele psíquico, social ou material” (BAUDRILLARD, 1992, p.9). A 
sedução, seria assim, a ordem do signo dentro do ritual social que é a 
sobrevivência das identidades pós-modernas20. 

Em uma camada identitária interna, o sexo enquanto signo 
biológico é subvertido dentro da ordem patriarcal: a sedução é a 
revolução, o rito para a solução final, para a produção e gestão de 
todos os gozos limitados e subliminares. Neste rito, Baudrillard 
trabalha então, com a dialética entre o masculino e feminino enquanto 
fator propulsor da identidade humana. Na sedução, o expurgo do 
desejo inconsciente firma um sujeito masculino ativo que busca o seu 
poder na sociedade, nas relações interpessoais, seu discurso, porém, faz 
o uso da essência feminina que deambula entre o dar e o proporcionar 
prazer. “Dentro da semântica biológica o feminino é absorvido pelo 
masculino, ou anulado. Todo ser humano é dotado do mesmo 
potencial, há uma polivalência erótica e todos agem sexualmente por 
instinto” (BAUDRILLARD, 1992, p.15). Pode-se afirmar, portanto, 
que “o sexo está em toda parte, independente da sexualidade” 
(BARTHES in. BAUDRILLARD, 1992, p.10). 

Em uma camada identitária externa, a que faz o elo biológico e 
carnal do sujeito com a sociedade, a sedução passa da representação 
simbólica para a representação real do domínio. Apesar da sexualidade 
indistinta interna, a aparência externa joga para a forma corpórea novos 
signos para a sedução e a manutenção do poder. A possibilidade da 
metamorfose material, como os procedimentos cirúrgicos para a 
transexualidade, ou alegóricos, para o travestismo, acentua ainda mais a 
potência do mecanismo de sedução, independente da anatomia, da 

                                                           
20 Como exemplo desta afirmação, pode-se considerar as impressões do próprio Almodóvar 
quanto à sua metodologia de produção. Embora considere o seu cinema autoral, ele não desonra o 
trabalho de sua equipe, em especial Esther García, sua diretora de produção, desde A Lei do desejo 
(1987). Segundo ele, Esther seria, e ainda é, a profissional que melhor sabe lidar com adversidades 
técnicas e profissionais em seus sets. Para Almodóvar, “uma diretora de produção precisa ser mais 
homem que os homens com quem trabalha. Na Espanha, em geral, as equipes técnicas são quase 
exclusivamente formadas por homens [...] que têm dificuldade em aceitar a autoridade de uma 
mulher. Esther tem que mostrar que é tão homem quanto eles, mas sua sedução feminina (grifo 
nosso) também entra em jogo, e é o que faz o trabalho acontecer” (ALMODÓVAR in. 
STRAUSS, 2007, p. 90, tradução nossa); 
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sexualidade distintiva dos corpos, e da inelutável economia fálica, dela 
resultante.  

Ressalta-se aqui que Da Sedução também aponta para a análise 
destes valores supracitados nas mídias, em especial audiovisuais, bem 
como a recepção destas identidades criadas por seus espectadores, e a 
significação destas entre suas personagens, foco este priorizado na 
abordagem desta dissertação. Seu próprio autor é incisivo ao afirmar 
que  
 

não importa que o econômico, o biológico, ou psíquico paguem 
às custas da encenação; não importa uma “cena” ou a “outra 
cena”; é todo o cenário da performatividade da sexualidade 
como modelo de simulação que deve ser questionado 
(BAUDRILLARD, 1990, p. 50, tradução nossa).       

 
Acredita-se aqui que estes apontamentos já indiquem traços do 

que seria a abordagem temática de sua obra seguinte: Simulacros e 
simulação. Estudo no qual ele leva o resultado desta revelação do 
inconsciente e dos desejos das identidades para a relação do sujeito 
com o seu meio ambiente. Baudrillard trabalha com uma postura 
profética e apocalíptica: a sociedade vive uma intoxicação midiática21, e 
cada um perde a sua essência. A comunicação tenta ilustrar a História, 
frente à dominação do poder político enfrentado. Há uma 
reconfiguração da representação do passado, e sua inserção na política 
do presente. Para Baudrillard, o discurso midiático em meio a uma 
conjuntura de crise social, pode ser o expurgo do imaginário, ou a 
sublimação em um ícone que traga o contato com aquilo que é tido 
como proibido em meio ao caos da opressão. Mesmo que a tônica 
deste discurso seja épica, não se trata de um viés histórico 
genuinamente construído. Baudrillard considera que a História cria um 
fetiche, por um ponto de vista pré-determinado, ao olhar o passado 
com distância. A mídia neste contexto, seduz, mas se aproxima de seu 

                                                           
21 Tal intoxicação, ganha forma e uma tônica extremamente crítica no cinema de Pedro 
Almodóvar. A televisão, sob este conceito, pode ser considerada tanto crítica à sociedade 
capitalista e de consumo, quanto crítica à produção audiovisual propriamente dita. As 
transgressões de formatos televisivos tradicionais, como o reality show de Kika (1994), ou o 
telejornal de De Salto alto (Tacones lejanos, 1991), revelam nas alusões de Almodóvar os mecanismos 
que põem em jogo a sociedade de consumo para “desenhar um mundo baseado na estética e no 
machismo imperantes que subestimam a atenção dos telespectadores” (SALAGADO, 2001, p. 25, 
tradução nossa); 
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público, ao normatizar e performatizar, de modo ritualístico e didático, 
essências e verdades em suas narrativas. 
No caso do cinema, o próprio trabalho de Almodóvar pode ilustrar 
essa afirmação, quando ele próprio afirma que  
 

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 
que sua criação se manifeste em um universo paralelo à 
realidade. Creio que a figura do cineasta é uma figura oral; seja 
como for, no meu caso, sou; chego quase a hipnotizar os atores 
com as palavras, algo de que talvez eles não estejam conscientes 
(ALMODÓVAR in STRAUSS, 2007, p. 96, tradução nossa). 

 

  

 
Fig. 2 – A direção de atores e o ditado de valores de Pedro Almodóvar em Que 

eu fiz para merecer isto? (¿Quéhe hecho yo para merecer esto!!, 1984), A Lei do desejo 
(1987), Má educação (2004), e A Pele que habito (La Piel que habito, 2011). 
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Deste ditado de valores, surge uma essência, uma necessidade 
de se promover e absorver valores, buscando no outro, e também em 
outras formas de comunicação e arte, mesmo que de forma sedutora, 
subversiva e efêmera, a tradição, a moral, e o bom costume. Estas 
representações são didaticamente simuladas, em um ambiente que 
fornece uma ilusão de informação e descoberta. Trata-se de um jogo de 
valores, uma dialética entre o simulacro e a simulação do ser. 
Simulacros são cópias que representam o que nunca existiu ou o que 
não possui mais o seu equivalente na sociedade. Simulação é a imitação 
de uma operação ou processo ainda existente no mundo real. Na 
realidade deste jogo, significados são substituídos por símbolos, a 
experiência humana passa então a ser uma simulação da realidade, uma 
hiper-realidade. Vivenciada esta, em um espaço ausente do eu, um 
hiperespaço, vazio e sem atmosfera22. 

Baudrillard assim enfatiza: como seria analisar e expor o ser 
humano nesta instância genuinamente imagética? A saída que ele 
propõe é uma analise isolada. Para este autor, povos isolados são 
simulacros de si, com o tempo, tornam a ser a sua essência, 
construindo assim, a verdade da etnologia, ou ainda, “a mais pura 
etnografia” (BAUDRILLARD, 1991, p.16). Analisar o ser humano 
enquanto fruto de sua exposição à imagem, constrói uma etnologia 
pós-moderna, este destaque ou o isolamento dos seus valores enquanto 
objeto de estudo, constata a formação social enquanto algo que 
dialeticamente deambule entre o simulacro e a simulação. Encarcerar, 
ou destacar, os valores humanos para análise é regenerar o imaginário, 
é uma necessidade da sociedade hiper-real. Estar entre simulacros e 
simulações é estar distante do real corrosivo social permitindo o 
contato com novos valores, e como estes os complementariam. A 
história passa então a ser um referencial perdido, eis que na pós-
modernidade o homem olha para si e passa a falar dos seus problemas. 

Tal individualismo voraz – um espetáculo da agonia e do 
apogeu do capital, que bombardeia a sociedade com lapsos midiáticos – 
busca a formação e construção pessoal, nesta já citada, atmosfera vazia, 
e traz a tônica dominante niilista23 dos estudos baudrillardianos: há a 

                                                           
22 Para Almodóvar a ficção “atua muitas vezes como unificadora desta realidade, completa os ecos 
que esta deixa e que necessitam ser completados, porque uma sem a outra não pode existir” 
(SALGADO, 2001, p. 19, tradução nossa); 
23 Cabe aqui, como ilustração desta formação, uma frase do próprio Pedro Almodóvar ao 
reconhecer a efemeridade de sua identidade: “Pertenço ao mundo do pecado e da degenerescência 
- sou niilista” (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p. 93, tradução nossa); 
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destruição e sedução das aparências, em benefício dos sentidos. Nestes 
sentidos, o foco ao analisar a representatividade do ser humano no 
audiovisual, em especial, no cinema, forma a cena enquanto um 
conjunto de imagens vazias: o que vale é o seu efêmero contato entre 
os seus sujeitos, o processamento de dados que virá do seu consumo 
imediato, e as novas identidades que surgirão adiante. 

Esta pluralidade de signos, no caso da encenação do número 
musical almodovariano, torna cada mise-en-scène única, com um 
conteúdo solidificado, que soma informações ao seu enredo. Sua 
encenação cinematográfica adquire um potencial próprio e único, ao 
trabalhar com “corpos humanos que exprimem, representam, sentem, 
vivem num quadro, num meio, num espaço, num tempo” (AUMONT, 
2008, p. 14).  

Esta revelação de valores pessoais, dentro de um espaço 
hermético, criado pelo fluxo da própria narrativa, está presente também 
em outros estudos que marcaram a pós-modernidade. Peter Szondi, no 
livro Teoria do drama moderno, já constata traços deste mecanismo, ao 
analisar que em obras teatrais entre 1880 e 1950, é constante e 
crescente a revelação íntima e pessoal do inconsciente da personagem 
para os demais que estiverem presentes em cena. “O drama alçou 
assim, voos mais pessoais do que épicos e sociais, já concretizados pela 
tragédia” (SZONDI, 2001, p.10). 

Considera-se aqui esta revelação como uma amostragem do 
que, efetivamente, ainda seja desconhecido na narrativa: em vários de 
seus filmes, Almodóvar utiliza a música, o canto, e a dança para este 
desenvolvimento. Segundo o pesquisador Mark Allinson, as 
personagens almodovarianas “transitam entre o limite do melodrama e 
a tragédia, sublimando o realismo diegético e o realismo mimético, ao 
cantar, contar e mostrar um fato” (ALLINSON in. EPPS; 
KAKOUDAKI, 2009, p.144, tradução nossa). Pode-se ilustrar o 
conceito deste autor, com diversas cenas do diretor aqui estudado, 
como por exemplo, o encontro a sós entre Madre Julia (Julieta Serrano) 
e Yolanda Bel (Cristina Sanchéz Pascual), ao som de  Encadenados24, 
canção de Lucho Gatica25, cantada e interpretada por ambas, 
construindo a relação de idolatria lisérgica que as conduzem, ao longo 
do filme Maus hábitos (Entre tinieblas, 1983). 

                                                           
24 Encadenados. Disponível em:  <https://goo.gl/H9K79a>. Acesso em: 23 jul. 2015; 
25 GATICA, Lucho. Encadenados. in. Las Canciones de Almodóvar. Intérprete: Lucho Gatica. 
Espanha: El Deseo e Hispavox, 1998, 1CD; 

https://goo.gl/H9K79a


 
(22) 

 

  

 
Fig. 3 – Encadenados. Número musical do filme Maus hábitos (1983). 

 
De uma maneira mais precisa, pode-se pontuar este conceito 

também na cena em que Rebeca Giner (Victoria Abril), Becky del 
Páramo (Marisa Paredes) e Manuel (Feodor Atkine), assistem ao show 
de Letal (Miguel Bosé) em De Salto alto (1991), no número musical26 Un 
Año de amor27. Letal é um travesti que, performativamente, traz para os 
seus shows, músicas que marcaram o auge da carreira de Becky.  

Sob um viés baudrillardiano, trata-se de um simulacro do que é 
a identidade da cantora, algo que ela não foi, e nem tão pouco será. 
Uma identidade montada, por meio de recursos alegóricos – sobretudo, 
figurino e maquiagem – que seduz a atenção dos que o assistem no 
palco: Becky toma consciência de que não se trata de uma 
representação fidedigna de sua pessoa, e deixa claro que aquela 
sensualidade emanada não mais lhe pertence28. Rebeca em contato com 
aquilo que é cantado por Letal, traz à tona a crise de seu casamento, e o 

                                                           
26Un Año de amor. Disponível em:  <https://goo.gl/UWFcPY>. Acesso em: 5 dez. 2015;   
27 FERRER, Nino. Un año de amor. in. Las Canciones de Almodóvar. Intérprete: Luz Casal. 
Espanha: El Deseo e Hispavox, 1998, 1CD; 
28 Fato justificado pela cena seguinte, quando Becky dá os seus brincos para Letal, e ele a 
presenteia com as próteses de silicone de seus seios. Un pendiente por una teta. Disponível em: 
<https://goo.gl/7xAHJA>. Acesso em: 22 mar. 2016;  

https://goo.gl/UWFcPY
https://goo.gl/7xAHJA
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fracasso por não ter atingido a fama e a beleza de sua mãe. Durante a 
apresentação, por meio de seu olhar, inúmeras vezes ela compara 
Becky e Letal, e também olha para o seu marido com certo desprezo. 
Manuel, também se torna peça chave nesta encenação, ao demonstrar o 
seu poderio falocêntrico por ali estar, armado, e em contato com o 
passado, o presente e o signo da identidade feminina que ele torna 
submissa, dentro de sua esfera patriarcal. A decupagem da cena ressalta 
que ali está presente a mãe com quem Manuel já transou, a filha com 
quem Manuel transa, e o travesti que o seduz, lhe excita e lhe dá 
vontade também de transar. 
 

 

 
Fig. 4 – Un Año de amor. Número musical do filme De salto alto (1991). 

 
O palco, não só em Un Año de amor, no filme De Salto alto 

(1991), mas também em outros números musicais almodovarianos, 
condizem pontualmente com os conceitos de Baudrillard, quanto à 
importância do espaço para a revelação do inconsciente e as relações 
interpessoais. Para Almodóvar, 
 

o palco é um local de duro confronto, a vida do palco, contra o 
duelo da realidade. O camarim o antecede, ou coexiste como 
um santuário, uma redoma do universo, sobretudo, feminino 
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em que as personagens expõem o que trarão para o conflito 
(ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p. 224, tradução nossa).  

 
É no palco, também, que Almodóvar usa o número musical 

enquanto expressão autoral de sua obra, de forma metafórica e 
peculiar. Com o amigo, ator e cantor McNamara, com o qual gravou 
vários discos, ele entra em cena no filme Labirinto das paixões (Laberinto 
de pasiones, 1982)29, enquanto performer do número musical Suck it to me30, 
música composta por Bernardo Bonezzi31 para a trilha sonora de seu 
filme. Esta cena efetivamente mostra o seu potencial artístico, sendo 
um de seus primeiros reconhecimentos pela crítica mundial, que via ali, 
não só apenas um diretor cinematográfico, mas também um cantor, 
compositor, escritor, um artista de amplo repertório, com seu trabalho 
até então marcado de forma pontual, em curtas-metragens, peças de 
teatro e fotonovelas.  
 

 
Fig. 5 – Almodóvar e McNamara no número musical Suck it to me, no filme 

Labirinto das paixões (1982). 

 
O próprio Almodóvar afirma que esta cena ilustra uma de suas 

prerrogativas não só como diretor de atores, mas também como um 
autor que faz do imprevisto vivido na realização de sua obra, a criação 
de um elemento estético somado e explorado em futuras produções. 
Ele afirma que não tinha                                                                                                                         
 

                                                           
29 Labyrinth of passion. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em:  
<http://www.imdb.com/title/tt0084228>. Acesso em: 17 dez. 2015; 
30 Suck it to me. Disponível em:  <https://goo.gl/v7ZRZ5>. Acesso em: 27 jul. 2015; 
31 BONEZZI, Bernardo. Suck it to me. in.Las Canciones de Almodóvar. Intérprete: Pedro 
Almodóvar e McNamara. Espanha: El Deseo e Hispavox, 1998, 1CD; 

http://www.imdb.com/title/tt0084228
https://goo.gl/v7ZRZ5
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a menor noção do que representava o trabalho de um cineasta, 
e acho que sou fundamentalmente desajeitado com a técnica. 
Seja como for, aprendê-la foi o que mais me custou. […]. 
Sempre foi através deles (dos atores) que me comuniquei com o 
espectador, mesmo em meus curtas-metragens sem som […]. 
Existe uma direção diferente para cada ator, e é o ator que exige 
um, ou outro tipo de trabalho. […] McNamara possui uma 
personalidade muito forte, muito indisciplinada, e tem uma 
capacidade de compreensão limitada, ou, em todo caso, 
particular, pelo seu caráter e também porque, durante a 
filmagem de Labirinto das paixões, ele estava constantemente sob 
efeito de drogas. Assim, eu o dirigia como teria feito com um 
animal (e naquela situação isso não é de todo pejorativo): de 
maneira muito evidente, impressionante, básica, muito direta e 
muito violenta. Ao mesmo tempo, dava a ele muito mais 
liberdade que aos outros atores porque queria obter dele a 
expressão de sua própria personagem, do que ele era em sua 
vida cotidiana. Portanto, procurava provocá-lo para que fosse o 
máximo possível, igual ao que era fora do filme. Aliás, não tinha 
previsto estar presente nesta cena, mas […] meu objetivo é 
levar os atores à expressão do desejo (grifo nosso), do qual 
tenho uma ideia muito precisa (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 
2007, p. 39-40, tradução nossa). 

 
 Ainda para Almodóvar, independente da cena em que ocorra 
número musical, suas  
 

canções são parte ativa, uma espécie de diálogo nos roteiros de 
meus filmes. Dizem muito sobre as personagens e não estão ali 
só para enfeitar. […] Elas constroem e mostram sentimentos 
dramáticos, e não melodramáticos, ainda que sejam drama com 
canções32. São canções que me agradam, e que concretamente 
falam de minhas personagens, são canções que se infiltram 
naturalmente no universo dos meus filmes [...] as palavras 
(dessas canções) podem substituir perfeitamente um 
diálogo. O trabalho de narração passa mais pelas canções 
e suas letras do que propriamente pelo ritmo musical, 

                                                           
32 Esta definição, traçada pelo próprio Almodóvar, pode tornar questionável os levantamentos 
críticos estabelecidos por Ismail Xavier, ao julgar o uso destas canções enquanto uma apropriação 
“irônica do mau gosto e dos clichês de um determinado imaginário sentimental, reativados por 
produções cinematográficas, que podem assim serem denominadas enquanto melodramas pop” 
(XAVIER apud. MAIA in. COUTINHO; LIRA GOMES, 2015, p.38);   
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tenham essas sido compostas para os meus filmes, ou não 
(grifo nosso) (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p. 93, 
tradução nossa).  

 
 O próprio Almodóvar ainda ressalta ao final desta entrevista a 
importância desta nova semântica que a música passa a ter em suas 
narrativas, ao afirmar “adoro a ideia de roubar música que foi 
composta para outro filme e dar-lhe um novo significado, algo que 
verbalize uma nova vida para a cena” (STRAUSS, 2007, p.143, 
tradução nossa). Um de seus filmes que melhor ilustra esta afirmação é 
Má educação (2004). Nele, a clássica Moon river33, composta por Henry 
Mancini e Johnny Mercer, interpretada por Audrey Hepburn no filme 
Bonequinha de luxo (Breakfast at Tiffany’s, 1961)34, ganha um novo arranjo, 
feito por Alberto Iglesias, para ressaltar a pedofilia a qual Ignacio 
(Nacho Pérez), era vítima quando criança. 
 

 
Fig. 6 – Ignacio (Nacho Pérez) e Padre Manolo (Daniel Giménez Cacho) no 

número musical Moon river, no filme Má educação (2004). 

 
Esta nova semântica que ressignifica a música, descolando-a de 

sua matriz original, e aplicando-a em um novo contexto na cena 
almodovariana, também é investigada por Silvia Colmenero Salgado, 
em seu livro Pedro Almodóvar – Todo sobre mi madre(2001). Em seus 
estudos ela aponta que as diversas fontes e referências utilizadas nestas 
composições de trilhas sonoras, ganham uma força assertiva na 
introdução de cada música ao longo da trama, até que passam a fazer 

                                                           
33 MANCINI; MERCER. Moon river. in. Bad education – Original soundtrack. Intérprete: 
Nacho Pérez. Espanha: El Deseo, 2004, 1CD;  
34 Breakfast at Tiffany’s. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em:  
<http://www.imdb.com/title/tt0054698>. Acesso em: 6 dez. 2015; 

http://www.imdb.com/title/tt0054698
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parte determinante da narração. O enunciado narrativo flui por meio 
de cada canção, sendo reforçado pelo conjunto de elementos que 
compõem a banda sonora e imagética do filme, gerando assim, a 
revelação de conteúdos que formarão o clímax de cada cena dentro do 
percurso do enredo, tornando-o uma unidade solidificada. Tal autora 
ainda afirma que esta nova leitura seria  
 

um exercício de adequação entre a gênese da letra da canção, 
seu arranjo musical e trama argumental de Almodóvar, onde a 
música é injetada no discurso das personagens, e acrescenta 
uma amostragem às situações dramáticas, envolvendo o filme 
em uma emotividade tamanha, que o exercício de a escutar por 
si só, já basta. A música em Almodóvar cria seu próprio mundo 
de imagens (SALGADO, 2001, p. 29, tradução nossa). 

 
Este exercício aponta que, visto pelo cinema clássico enquanto 

meio de irrupção da narrativa, seja por traços melodramáticos, ou por 
questões ligadas ao advento da tecnologia do som, o número musical é 
revisto por Almodóvar enquanto ritual de catarse e revelações, em um 
jogo cênico interpessoal.  
 No recorte de mise-en-scène aqui proposto, tal ritual ocorre, e 
pode ser analisado por meio da relação entre os elementos que formam 
sua composição – como a profundidade, o cenário, a iluminação, o 
figurino, e maquiagem35 – e os sujeitos que interagem neste espaço 
delimitado. Os elementos cênicos, e acima de tudo, diegéticos, 
constroem a aparência das personagens para que estas, interajam, e 
revelem seus desejos inconscientes enquanto meta de formação 
identitária. Mesmo que para atingir tal objetivo, devam recorrer à mais 
baudrillardiana de todas as seduções. O enquadramento 
cinematográfico entra neste contexto enquanto um mecanismo 
positivo para este jogo, não só delimitando o espaço, ou o habitat para 
o desenvolvimento deste sujeito, mas também, funcionando enquanto 
uma macroscopia, que isola e coloca em destaque o enunciador do 
número musical, para que este demonstre valores, formatados em 
quadros imagéticos, para os demais que assistem à cena possam assim 
suprir suas identidades e também emanar valores ao próximo. Para este 
estudo, portanto, busca-se em Bordwell a encenação, enquanto as 

                                                           
35 Cabendo aqui a relação com as prerrogativas teóricas de David Bordwell quanto à encenação 
cinematográfica, conforme citado anteriormente (BORDWELL, op. cit., p. 11); 
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regras, ou delimitação espacial, e em Baudrillard, os elementos que 
atuam na formação do sujeito, e de sua identidade, enquanto estratégia 
para o jogo cênico que o número musical almodovariano constrói em 
uma narrativa cinematográfica.      

Para analisar a encenação do número musical foram vistos 
dezenove36, dos vinte longas-metragens, que compõem a obra de Pedro 
Almodóvar. Nessa análise, foi considerado como número musical toda 
cena a qual pelo menos uma de suas personagens cantasse, dublasse 
e/ou dançasse uma música diegética.  

Dos dezenove filmes estudados, catorze apresentam números 
musicais que atuam assertivamente na composição da encenação de 
seus filmes, revelando os desejos de suas personagens. Nem sempre 
este número musical é realizado pelo protagonista da cena. Este pode 
ocupar a posição de espectador do evento, mas tocado pela 
performance, e pelo caráter dramático dado à mise-en-scène, lhe é ativado 
o desejo de agir, trazendo novas informações, até então desconhecidas 
no desenvolvimento do enredo.  

O levantamento dos números musicais37 nos filmes de 
Almodóvar resultou em uma investigação que aponta para quatro 
produções que servem de exemplo, e  justificam o tema deste estudo. 
Serão analisados os filmes Que eu fiz para merecer isto? (1984), A Lei do 
desejo (1987), Má educação (2004), e A Pele que habito (2011). Apesar de 
serem filmes de épocas históricas distintas, são obras onde a encenação 
do número musical está presente de forma decisiva na composição de 
seus planos, acrescentando conteúdo à sua narrativa, conforme a 
análise fílmica proposta nos capítulos seguintes.   

                                                           
36 “Folle… folle… fólleme Tim!” (1978) fora filmado em Super8mm e armazenado de forma 
inadequada, seu material bruto, bem como suas cópias foram descartados, apesar de contribuírem 
efetivamente para a encenação dos números musicais na filmografia de Pedro Almodóvar. Tal 
contribuição será melhor detalhada no capítulo seguinte; 
37 Desta análise dos números musicais, pode-se constatar também uma vasta gama de temas que 
são recorrentemente abordados em sua filmografia, como a conturbada relação entre mãe e filha, a 
mulher marcada por uma infância traumatizante, a menina que está sempre ao lado dos 
protagonistas, o menino que fora vítima de pedofilia e assim opta pela redesignação sexual, as 
personagens submissas à publicidade da sociedade em que vivem, o camarim e o palco como local 
para o prólogo de construção da trama, o aeroporto como locus de resolução dos conflitos 
dramáticos, os transplantes de órgãos, a subversão religiosa, o kitsch religioso,  o subúrbio de 
Madrid, o síndico ou porteiro dos prédios deste subúrbio, o retornar às terras de origem antes de 
falecer, o ver na tela da televisão o espetáculo sensacionalista da realidade, o ver na tela do cinema 
o que o futuro lhe reserva, o universo da tauromaquia, a roupa íntima feminina, o travestismo, a 
mitificação da mulher parisiense, além de outros assuntos(STRAUSS, 2007, tradução nossa); 
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O objetivo deste trabalho é mostrar que a encenação do 
número musical na obra de Pedro Almodóvar, pode trazer uma outra 
leitura para o que este tipo de cena implementou na história do cinema. 
Não há o surgimento de um novo gênero, tão pouco a adjetivação de 
uma linha de produção: há sim a construção de um jogo cênico, 
amparado por elementos audiovisuais, que surge da relação entre os 
sujeitos e suas identidades participantes, relação esta que resulta da 
formatação do plano cinematográfico, com um estilo próprio e único, 
que estabelece vínculos pontuais, somando informações à construção 
do enredo. 
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1. NÚMEROS MUSICAIS, A HISTÓRIA E O ESTILO DE 
PEDRO ALMODÓVAR 
 
 Existe um estilo almodovariano? Ao certo, inúmeros são os 
estudos que buscam uma resposta para este questionamento. Cercar 
sua dimensão estilística, pode tornar sua análise fílmica vaga, não 
ultrapassando a margem de uma armadilha metodológica descritiva. O 
estudo do estilo cinematográfico que toma como base a composição 
das imagens de sua encenação, bem como as referências de seu autor, é 
de uma metodologia recente, e marca nos anos 2000, sua relevância por 
meio do nome de David Bordwell, nos Estados Unidos. Bordwell 
encaminha sua análise investigando não só o filme, mas também  
 

a sua conjuntura de produção onde problemas técnicos 
concretos são vivenciados, e encontramos as explicações mais 
precisas para as mudanças no estilo visual, e a concretização de 
uma estética autoral ao longo de uma trajetória filmográfica 
(BORDWELL, 2008, p.55).  

 
Segundo o pesquisador Fernão Ramos, trata-se de uma investigação 
que acima de qualquer prerrogativa busca ver (grifo nosso) a imagem 
do cinema, antes de traçar qualquer relação interdisciplinar com outras 
áreas das ciências humanas (RAMOS in BORDWELL, 2008: p.16). 
Embora Ramos alerte para a tônica hermenêutica que este tipo de 
análise possa trazer38, considera-se aqui que este risco esteja ligado, 
sobretudo, à tentativa de se auferir uma taxonomia concreta e fechada 
à obra cinematográfica. Embora Almodóvar possa ser considerado 
autoral, queer, surreal, e até mesmo tenha conteúdo que faça relações 
com outras áreas como a Psicanálise, as Vanguardas Artísticas e as 
Teorias Cognitivas, nesta pesquisa em si, ele será analisado partindo de 
uma primeira leitura denotativa de sua imagem, em especial a do 
número musical. Levantar-se-ão assim, os elementos que podem trazer 
um novo olhar para este tipo de encenação, estabelecendo relações 
entre a teoria do cinema, e áreas ainda pouco exploradas, como a 
filosofia de Jean Baudrillard, citada anteriormente. 

                                                           
38 Para este autor, o “ver” cinema está “estilhaçado, de um lado, por exigências metodológicas das 
ciências humanas (história e antropologia), e, de outro, pela demanda contemporânea de gadgets 
eletrônicos que reduzem seu corpo histórico às variantes “novidade” e “tecnologia”. Então quem 
consegue ter olhos nesse mato e “ver cinema”?“ (RAMOS in. BORDWELL, 2008: p.17); 
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Ao se analisar a encenação do número musical almodovariano 
tomando como norte cada uma de suas cenas enquanto unidade desta 
composição, bem como as referências de seu próprio autor, em seu 
processo de criação, busca fugir-se do lugar comum de se considerar 
qualquer inserção musical em uma obra audiovisual enquanto um 
elemento de gênero, resquício ou traço melodramático. Bem como a 
relação deste com o teatro, a ópera, o cinema clássico e o teatro 
musical norte-americano, além de áreas afins.  
 
1.1. Folle... folle... fólleme Tim! e a gênese musical almodovariana 
 A historiografia é válida aqui enquanto um impulso para 
visualizar, dentro do embasamento teórico proposto, a conjuntura de 
produção do primeiro longa-metragem de Pedro Almodóvar, Folle… 
folle… fólleme Tim! (1978). Sua trama conta a história de um casal de 
cegos (interpretados pelo próprio Almodóvar e por Carmen Maura) 
que, não contentes em enganar um ao outro, cantam, dançam e 
alcançam o sucesso, ainda que no final tenham de pagar por ele o alto 
preço da solidão. Este filme foi rodado em Super 8mm, utilizando o 
material sensível em cartucho, modelo Kodachrome 40, material este, 
que não armazena sua informação em negativos, e tem uma vida útil 
até oitenta por cento menor do que uma tradicional lata de filme de 
35mm. Por ser compactado em cartucho, o corte do seu material, para 
montagem, é extremamente instável e impreciso, o que dificulta a sua 
manipulação em mesa de corte, ou moviolas (RODRIGUES, 2002), 
além de possuir uma banda magnética de finura extremamente sensível, 
que quando não armazenada corretamente, perde seu registro sonoro e 
imagético de informação com o passar do tempo. Um breve 
levantamento39 apontava a existência de duas cópias em Betacam deste 
filme: uma no acervo do MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova 
York, e outra na Cinemateca de Madrid. Ambas acabaram inutilizadas, 
pelo precário estado de conservação que apresentavam40. 

                                                           
39 Levantamento este feito com o exímio auxílio da Sra. Emmanuelle Depaix, assessora de 
imprensa da El Deseo, produtora dos irmãos Pedro e Agustín Almodóvar. Segundo Emmanuelle, 
nem mesmo o acervo de seu escritório possui cópia de Folle... folle... fólleme Tim! (1978). A mesma 
ainda afirma que, provavelmente, pela conjuntura política e militar da época, o filme não fora 
distribuído para alguns países, como Portugal e Brasil, chegando apenas aos Estados Unidos com 
título Fuck... fuck... fuck me Tim!; 
40 Inúmeros são os teóricos que consideram Pepi, Luci, Bom (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, 
1980), como o primeiro longa-metragem almodovariano, seja pelo circuito de exibição, ou pela 
finalização do áudio não concluída nas primeiras exibições de Folle… folle… fólleme Tim! (1978), sua 
produção anterior. Considera-se aqui este filme efetivamente como seu primeiro longa-metragem, 
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Fig. 7 – O cartaz de Folle… folle… fólleme Tim! (1978). 

 
 Os poucos registros que apontam para a existência desta obra, 
são brilhantemente relatados pelo próprio Almodóvar na coletânea de 
entrevistas cedidas a Frederic Strauss, intitulada Conversas com Almodóvar 
(Conversations avec Almodóvar, 2007)41, onde ele afirma ser esta a sua 
“despedida do formato Super8mm, em grande escala, pelo menos do 
ponto de vista da duração” (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p. 
13, tradução nossa). O desejo de se fazer um longa-metragem tornou-
se uma obsessão, uma necessidade imperiosa. Autodidata, e ausente de 
qualquer preconceito com a linguagem cinematográfica, Almodóvar 
poupou durante seu trabalho enquanto funcionário administrativo de 
uma companhia telefônica, a verba mínima para a infraestrutura de sua 
produção: uma câmera Super8mm, uma mesa de corte e dois fresnéis de 
quinhentos watts (RODRIGUES, 2002). Contando com um processo 
colaborativo entre amigos, dispostos a atuar em sua comédia, faltava, 

                                                                                                                          
não só pelo que fora relatado em entrevistas pelo próprio Pedro Almodóvar (ALMODÓVAR in. 
STRAUSS, 2007, p. 13, tradução nossa), mas também pela definição de tal formato, proposta por 
Jacques Aumont e Michel Marie em Dicionário teórico e crítico de cinema, a qual considera longa-
metragem o filme que tenha, aproximadamente, “noventa minutos de duração” (AUMONT; 
MARIE, 2003, p.71);  
41 Tal obra pode ser considerada como um exemplo da metodologia de pesquisa, apontada 
anteriormente, por David Bordwell; logo em sua introdução Frederic Strauss afirma que fora 
buscar no próprio Almodóvar o embasamento de sua crítica, pois “falar de seus filmes por conta 
própria implica em ou correr o risco de privilegiar a reflexão para evocar, de forma rasa, apenas o 
passional e o instintivo, ou deixar que o próprio Almodóvar sobreponha-se enquanto tema, diante 
da análise de sua obra” (STRAUSS, 2007, p7, tradução nossa).    
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portanto, o planejamento para a produção e finalização do som de seu 
filme.  
 Dentro de uma adversidade técnica, Almodóvar traz aqui uma 
saída para a composição de sua encenação, fato que, conforme dito 
anteriormente, dentro dos preceitos bordwellianos, pode ser 
considerado como a construção de sua futura estética autoral. Por falta 
de verba, a finalização do som seria planejada em um momento 
posterior, logo o diálogo entre as personagens fora evidenciado, por 
meio do canto, da maneira mais articulada possível, para que o lip sync 
(RODRIGUES, 2002) do filme não enfrentasse dificuldades de 
produção. Nas primeiras exibições o filme fora projetado e dublado ao 
vivo. Almodóvar, fazia assim, a sua releitura da história do cinema ao 
afirmar que, em cena, suas personagens neste filme 
 

não paravam de falar, ou melhor, cantavam detalhadamente a 
cada plano. […] A solução do problema era evidente. Teria de 
acompanhar em pessoa a projeção das imagens […] fazendo a 
voz das personagens. E tudo ao vivo. Achava que isso fosse o 
‘som direto’: da minha boca à orelha dos espectadores. [...]. 
Punha em uma fita cassete os fundos musicais que escolhia de 
antemão. As projeções transformavam-se em verdadeiros 
happenings. […] A longa duração (do filme) me exigia um esforço 
muito maior. Não conseguia chegar ao final (e conservar o bom 
humor) sem a ajuda do álcool. […] Depois de fazer o filme 
circular por uma grande quantidade de lugares, os mais 
variados, e no momento em que já me encontrava mergulhado 
na nova aventura que representaria para mim Pepi, Luci, Bom, 
decidi gravar uma banda de som para projetar o filme sem 
minha estressante participação, procurando imitar as sessões ao 
vivo (ainda que, dessa vez, sem o calor do público) 
(ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p. 14-15, tradução 
nossa).  

 
 
 Folle… folle… fólleme Tim! (1978)é considerado por seu autor 
enquanto um “melodrama duvidoso” (STRAUSS, 2007, p.16, tradução 
nossa). Tomando como base os relatos de Almodóvar sobre sua 
produção, torna-se possível relacionar a análise de seus números 
musicais, com o embasamento teórico aqui levantado. Para cada plano, 
um único eixo cinematográfico fora criado, mediante a substituição da 
fala pelo canto, visto que se contava com a participação de ao menos 
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duas personagens, por se tratar de um diálogo. A música, deixa assim 
de melodramaticamente ambientar a diegese (TRAGTENBERG, 
1999), ou até mesmo fazer algum julgamento moral da cena, para ser 
um meio que verbalize concretamente as falas e as ações das 
personagens. Não haveria desta forma solilóquios, a irrupção da 
narrativa, ou a carga dramática intimista entre quem canta e o ponto de 
vista da câmera, fatores recorrentes no cinema clássico. Pensando em 
seu planejamento de pós-produção e lip sync do áudio, é provável que 
cada plano tivesse o seu início, meio e fim, pensando na redução da 
quantidade de cortes, e no aproveitamento do material filmado. 
Haveria assim, uma mise-en-scène na qual a ação por excelência ocorreria 
dentro de um único plano cinematográfico (BORDWELL, 2008, p.36), 
mas que acima de tudo, apontava para a gênese da autêntica mise-en-scène 
musical almodovariana. 
 

 
Fig. 8 – Pedro Almodóvar e Carmen Maura durante dublagem ao vivo de  

Folle… folle… fólleme Tim! (1978). 

 
 Essa necessidade do verbalizar em cena caracteriza o desejo 
que cada uma das personagens de Pedro Almodóvar tem em encontrar 
imediatamente a sua voz ou o não cessar de procurá-la. Esta pulsão 
traz, não só a sedução baudrillardiana, mas também o trânsito dos 
corpos entre os planos, as cenas, as sequências, e a trama como um 
todo, sendo este valor, por vezes o responsável até por demarcar o 
ritmo da montagem fílmica. 
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Fig. 9 – Carmen Maura em cena do filme Folle… folle… fólleme Tim! (1978). 

 
1.2. A biografia de Almodóvar e a poética do desejo 
 O desejo também está presente na biografia de Almodóvar: o 
desejo de se tornar cineasta, em plena década de setenta, na pacata 
região de La Mancha, interior da Espanha. Forçosamente solitário, ele 
mesmo abriu seu caminho: o fato de contar histórias está presente em 
sua vida desde sua infância. Almodóvar e sua mãe eram os únicos 
alfabetizados no povoado em que viviam, tão logo, abriram um 
negócio onde escreviam as cartas que os vizinhos ditavam, e liam as 
que os mesmos recebiam42. Em uma visão mais que empreendedora 
sua mãe o promovera a professor primário da aldeia, ao passo que ela 
continuava a administrar as cartas recebidas pelos vizinhos. Aos oito 
anos de idade, Almodóvar ensinava os mais velhos a ler, escrever e 
contar. Desta ocasião, herdou-se geneticamente os primeiros traços 
artísticos às obras do diretor aqui estudado. Almodóvar conta que  
 

ao ouvir o texto que minha mãe lia, eu percebia, estupefato, que 
não correspondia exatamente àquilo que estava escrito no papel 
- minha mãe em parte inventava. As vizinhas não sabiam, 
porque o que ela inventava era sempre um prolongamento de 
suas vidas, e elas saíam encantadas com a leitura. […]  Essas 
improvisações continham para mim uma grande lição. 
Estabeleciam a diferença entre ficção e realidade; mostravam 
como a realidade necessita da ficção para ser mais completa, 
agradável, mais fácil de viver (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 
2007, p. 250, tradução nossa). 

 

                                                           
42 Não por acaso, Almodóvar declara-se fã incondicional do filme do diretor Walter Salles, de 
1998, Central do Brasil. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em:  
<http://www.imdb.com/title/tt0140888>.  Acesso em: 27 set. 2015;  

http://www.imdb.com/title/tt0140888
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 Considera-se aqui, essa afirmação como o que define a 
pedagogia da escrita almodovariana: uma escola fora das convenções, 
que disciplina, mas abre espaço à imaginação, ao desejo de se impor, 
seja no interior da Espanha ou em um estúdio cinematográfico, onde 
ele autor leva da sociedade em que viveu e vive, para o espaço diegético 
de sua obra e para suas personagens, o que formou sua identidade 
incompleta, porém, inquieta e submetida aos lapsos midiáticos 
baudrillardianos da pós-modernidade. 
 
 
1.3. O cinema autoral de Almodóvar e a intertextualidade com 
outras obras 
 Pedro Almodóvar não vem de uma formação acadêmica. 
Autodidata nato, ele não hesita em trazer para sua obra seu referencial 
artístico, com o qual tivera contato durante sua juventude43. O que, por 
muitos cineastas, é justificado como referência, citação, ou licença 
poética à determinada obra, na metodologia de produção 
almodovariana vai além. 

Há, neste caso, uma correlação com outras obras que deixa de 
ser referência, ou citação à outros gêneros, e passa a ser uma 
intertextualidade, ou até mesmo uma cópia fidedigna na inserção do 
conteúdo de outros autores em seus filmes. Fato oriundo das mais 
diversas formas de arte: desde a ópera La Revoltosa44 (1897), de Ruperto 
Chapi, encenada como número musical, por Bom (Alaska), os 
integrantes de sua banda, e os comandos de Pepi (Carmen Maura), em 
Pepi, Luci, Bom (1980)45; passando pela presença de trechos do roteiro 
de Ingmar Bergman, em Sonata de outono (Höstsonaten, 1978)46, na cena 
em que Rebeca Giner (Victoria Abril) assume para sua mãe, Becky del 

                                                           
43 “Aos dezesseis anos, Almodóvar instala-se em Madrid, sem sua família, com a ideia de fazer 
cinema, ainda que tivesse um longo caminho a percorrer. A Escola Oficial de Cinema, que havia 
se convertido em uma das poucas possibilidades aos jovens com inquietudes cinematográficas, 
neste mesmo ano, fora fechada pelo regime ditatorial franquista” (SALGADO, 2001, p. 20, 
tradução nossa);   
44 CHAPI, Ruperto. La Revoltosa. Disponível em:  <http://goo.gl/Jhgma3>. Acesso em: 03 jan. 
2016; 
45 La venganza de Pepi. Disponível em:  <https://goo.gl/W0B0DI> . Acesso em: 21 set. 2015; 
46 Höstsonaten. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em:  
<http://www.imdb.com/title/tt0077711>. Acesso em: 03 jan 2016;  

http://goo.gl/Jhgma3
https://goo.gl/W0B0DI
http://www.imdb.com/title/tt0077711
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Páramo (Marisa Paredes) o crime que cometera, no filme De Salto alto 
(1991)47.  

Por fim, e não menos importante, os textos teatrais: A Voz 
humana (La Voix humaine, 1930)48, de Jean Cocteau, nos filmes A Lei do 
desejo (1987)49, e Mulheres à beira de um ataque de nervos (1988)50; e Um 
Bonde chamado desejo (A Streetcar named desire, 1947)51, de Tennessee 
Williams, em Tudo sobre minha mãe (Todo sobre si madre, 1999)52. 
 

 

  

 
Fig. 10 – A intertextualidade com as obras La Revoltosa (1897), Sonata de outono 

(1978), A Voz humana (1930) e Um Bonde chamado desejo (1947) na filmografia de 
Pedro Almodóvar. 

 

                                                           
47 Rebeca se enfrenta por fin a su madre. Disponível em: <https://goo.gl/chBWby>.  Acesso 
em: 5 dez. 2015;  
48 COCTEAU, Jean. La Voix humaine. Paris: Ed. Théâtre Stock, 2001; 
49 Né me quitte pas. Disponível em:  <https://goo.gl/yeCFrK>. Acesso em: 9 nov 2015; 
50 Em A Lei do desejo (1987), o texto de Cocteau é utilizado durante o número musical Né me quitte 
pas, uso este que será detalhado nos capítulos adiante;  
51 WILLIAMS, Tennessee. A Streetcar named desire. Nova York: Ed. New Direction, 2004;   
52 Todo sobre mi madre. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em:                                     
<http://www.imdb.com/title/tt0185125>. Acesso em: 22 mar. 2016; 

https://goo.gl/chBWby
https://goo.gl/yeCFrK
http://www.imdb.com/title/tt0185125
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Intertextual, a autoria de Almodóvar nada mais faz do que 
expor aquilo que o desejo pela arte lhe trouxera em sua descoberta 
enquanto cineasta. Ou, como o próprio Almodóvar afirma utilizar 
 

outros filmes como parte ativa dos meus roteiros. Quando 
integro o trecho de um filme [em minha narrativa], não é uma 
homenagem – é um roubo. Isso faz parte da história que conto, 
torna-se uma presença ativa, que enquanto uma homenagem é 
sempre muito passiva. Converto o cinema que vi na minha 
própria experiência, que se transforma automaticamente na 
experiência de minhas personagens (ALMODÓVAR in. 
STRAUSS, 2007, p. 68, tradução nossa) 

  
Retomando mais uma vez, o embasamento teórico levantado, 

aponta-se aqui também a possibilidade desta busca de conteúdo, feita 
por Almodóvar em outras obras cinematográficas, ser vista não como 
uma metalinguagem, mas sim como sua busca pela sua firmação 
identitária de diretor cinematográfico. O uso de músicas compostas 
para outros filmes, ou ainda a inserção textual concreta de outras obras 
cinematográficas e teatrais na narrativa almodovariana, enfatiza que 
temos aqui um diretor movido pelo desejo de buscar no conteúdo, ou 
na identidade de outro autor, uma ressignificação que forme a sua 
própria obra. Dentro da conjuntura baudrillardiana, Almodóvar inova 
não só pela releitura semântica que faz deste material ao implementá-lo, 
mas também pelo fato de buscá-lo em outras mídias, preservando, em 
alguns casos, o idioma original deste material, possibilitando apontar 
aqui, a poliglossia enquanto um elemento presente em suas tramas.  

A narrativa quando enunciada além do espanhol, não só na 
fala, mas também no canto, torna o jogo de identidades e das relações 
interpessoais ainda mais conciso de valores e signos do sujeito que ali, 
enquanto personagem, age e procura interagir. Como exemplo, há a 
presença da língua inglesa em Labirinto das paixões (1982), a presença da 
língua alemã em Que eu fiz para merecer isto? (1984), a presença da língua 
francesa em A Lei do desejo (1987), a presença da lengua de señas (LSE) 
(PEYDRO, 2007) 53 em De Salto alto (1991) e da língua portuguesa em 
A Pele que habito (2011), além de outras produções que neste contexto 
também se enquadram. 

                                                           
53 PEYDRO, FELIX-JESUS PINEDO. Diccionario de la lengua de signos española. Madrid: 
Ed. Fundacion CNSE, 2007; 
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Fig. 11 – A presença da poliglossia nas encenações almodovarianas54. 

 
1.4. Uma análise além da realidade. Uma análise do desejo 

Tentar formatar a estética almodovariana55 dentro de um valor 
pré-determinado, pode trazer um resultado não totalmente preciso, tal 

                                                           
54 Estas cenas foram legendadas, nesta página, a título de caráter ilustrativo. Como confirmado por 
Emmanuelle Depaix, assessora de imprensa da produtora El Deseo, as cópias originais em 35mm, 
as cópias em VHS e em DVD dos filmes citados acima, não possuem legendas nestas cenas; 
55 Mesmo que de forma imprecisa, há uma corrente teórica, com a qual a pesquisadora Silvia 
Colmenero Salgado concorda, que vê de forma hermética a questão autoral enquanto peça chave 
da estética almodovariana. Questão esta que não é tomada enquanto embasamento teórico neste 
estudo. Para esta autora “o que se resulta evidente é que Almodóvar conseguiu transformar 
tendências de acordo com suas necessidades e inquietudes artísticas de modo que tenha sido capaz 
de criar um estilo próprio e inconfundível, alguns, inclusive eu, se atrevem a este ocorrido, a 
atribuição da criação de um gênero denominado almodrama” (SALGADO, 2001, p.22, tradução 
nossa);   
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como pretendeu Christian Metz com sua Grande Sintagmática em 
Problemas de denotação em um filme de ficção, capítulo do livro A Significação 
no cinema (METZ, 1977, p. 70).  

Em seus números musicais, Almodóvar parece trabalhar com a 
conscientização de um ‘eu’ enquanto fruto de um meio social, que ecoa 
para a essência de cada uma de suas personagens. Sobretudo, durante e 
após cada uma destas cenas. Segundo a pesquisadora Isolina 
Ballesteros, “há uma performativa56 confissão da subjetividade da 
identidade de cada personagem” (BALLESTEROS in. EPPS; 
KAKOUDAKI, 2009, p.74, tradução nossa), que pode ser considerada 
“uma representação que redefine, ou até mesmo desconstrói 
normativas sociais e sexuais que saltam do palco, ou da cena, para o 
fluxo do enredo fílmico” (BALLESTEROS in. EPPS; KAKOUDAKI, 
2009, p.71, tradução nossa). Este salto deixa marcas que tornam as 
personagens mais leves, e livres para agirem, longe de qualquer juízo 
moral que venha a ser feito por outros integrantes do elenco.  

Em termos de cinematografia, este julgamento, é visto neste 
estudo como fruto, tanto do enquadramento da encenação, como do 
destaque dado ao diálogo de quem relata por meio da fala, ou do canto, 
seu drama pessoal, como o que Baudrillard considera como uma 
“etnologia pós-moderna” (BAUDRILLARD, 1991, p.16). O sujeito, 
quando isolado de suas origens por muito tempo, passa a ser um 
simulacro de si. Sua essência é mantida, mas valores de seu novo meio 
social tornam-se verdades inquestionáveis. Trata-se de uma 
regeneração do imaginário. Os números musicais almodovarianos 
atuam como mecanismo de revelação desta essência reconstruída. “Mas 
esta regeneração, também causada pelo isolamento, torna-se o primeiro 
grande cancro, ou grande resíduo tóxico de uma civilização hiper-real” 
(BAUDRILLARD, 1991, p.22). 

A obra de Almodóvar, mais do que tudo, não é precisamente 
hermética a um gênero cinematográfico: ele confessa que usa o termo 
melodrama apenas para agradar a crítica e a imprensa. Para ele, em seus 
filmes “há a eliminação de tudo que o melodrama pode ter de artificial, 
dando consciência ao social, ao ser humano que ali sobrevive” 

                                                           
56 Esta performatividade pode ser considerada também como uma referência autobiográfica do 
diretor, ator, cantor e escritor Pedro Almodóvar. “Nada mais condizente em afirmar que até hoje, 
sua trajetória artística parafraseou a ‘Era da Razão’, advinda do século XVIII, transformando-a em 
‘Era da Performance’, própria da identidade pós-moderna” (MCKENZIES apud. 
BALLESTEROS in. EPPS; KAKOUDAKI, 2009, p.71, tradução nossa); 
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(ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p. 66, tradução nossa). Sobre a 
realidade desta representação em sua obra, Almodóvar ainda diz que  
 

quando falo em realidade, penso em algo que existe, que se 
pode apreender para mostrar, mas também para deformar. É 
uma representação. A realidade me interessa como objeto 
representável e como elemento para construir uma ficção. É 
verdade que as emoções assim provocadas estão ligadas a essa 
realidade indiscutível que é a da nossa própria existência, da 
nossa própria sensibilidade, mas para mim um filme será 
sempre uma representação, e uma representação comporta 
sempre um artifício. Falar de realidade é também falar de 
manipulação (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p. 184, 
tradução nossa).    

 
 Aos que insistem em analisar a sexualidade de suas 
personagens, Almodóvar, dentro da tônica mais baudrillardiana 
possível, adverte que para cada personagem  
 

a profundidade é a aparência, e as suas perturbações vêm a 
restituir a ordem. Todas as verdades são reveladas por trás dos 
paradoxos do sexo. [...]. Se as personagens têm problemas é 
para resolverem entre si. Essa é a aventura de suas vidas. As 
personagens vivem com seus problemas, os acompanham e 
evoluem por meio deles, o que as elevam ao status de heróis, 
pois são levadas a fazer coisas fora do comum (ALMODÓVAR 
in. STRAUSS, 2007, p. 45, tradução nossa). 

 
Em sua trajetória filmográfica, Almodóvar impõe 

progressivamente o conflito psicológico enquanto mecanismo do 
desenvolvimento de sua trama. A sexualidade existe, mas para ele, deve 
ser sobreposta ao desejo de todo e qualquer ser humano, ao afirmar 
que foge 
 

dessas categorizações, homem, mulher, travesti, transexual. Isso 
me parece convencional. O que me interessa é o ser humano, 
que é cada vez único e compreende em si todos esses valores de 
masculino e feminino. A diferença entre um homem e uma 
mulher é muito clara, não apenas fisiológica, mas não sinto a 
necessidade de defini-la e marcá-la. Pois homens e mulheres são 
similares no fato de serem humanos (ALMODÓVAR in. 
STRAUSS, 2007, p. 295, tradução nossa). 
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Um desejo que cria e promove inúmeras variações de relações 

interpessoais, não só carnais e/ou sexuais, o desejo também vai do 
nascimento à morte. Aqui, a vida também é desejo e sedução; uma vida 
que germina e nasce, como na sequência inicial de Carne trêmula (Carne 
trémula, 1997)57, cresce e morre, ciclicamente, dando oportunidade a 
outras vidas, por meio da doação de órgãos, como nos filmes A Flor do 
meu segredo (La Flor de mi secreto, 1995)58 e Tudo sobre minha mãe (Todo sobre 
mi madre, 1999). Para Almodóvar “a vida não necessita de vigilantes, ela 
passará por suas próprias fraturas, por isso decidi pleitear pela 
tolerância e o fim das limitações do desejo humano” (ALMODÓVAR 
in. SALGADO, 2001, p. 18, tradução nossa).  
 Todas as personagens de Almodóvar desejam uma ligação com 
o outro, para firmar e apresentar suas identidades enquanto sujeitos, 
mesmo que tenham que seduzir para atingir essa meta, ou 
paradoxalmente sofram, amem, e sejam obrigadas a buscar a liberdade 
em novos lugares, para em um eterno recomeçar, construir novos 
valores, novos laços familiares, afetivos, amorosos e sexuais. O modo 
como este desejo é construído e narrado nas relações interpessoais em 
cena, bem como o papel que o espaço diegético tem quando esta 
construção ocorre por meio da encenação do número musical, norteia 
a análise fílmica dos capítulos seguintes. 
  

                                                           
57 Carne trémula. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0118819>. Acesso em: 22 mar. 2016; 
58 La flor de mi secreto. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0113083>. Acesso em: 22 mar. 2016; 

http://www.imdb.com/title/tt0118819
http://www.imdb.com/title/tt0113083
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2. A SUBVERSÃO, A SUBMISSÃO E OS NÚMEROS 
MUSICAIS DE QUE EU FIZ PARA MERECER ISTO? (1984) 
 

 
Fig. 12 – Cartaz do filme Que eu fiz para merecer isto? (1984). 

 
Neste capítulo serão analisados os números musicais presentes 

no filme Que eu fiz para merecer isto? (1984), bem como os significados 
que estes acrescentam ao seu enredo. Tratam-se de encenações 
independentes de diegeses, ou temáticas musicais, e que acima de tudo 
dão ao convívio social das personagens um meio de expressão e 
imposição ao longo da trama.     
 
2.1. O enredo 

Para completar a renda da família, Gloria (Carmen Maura) 
trabalha como diarista nos arredores do bairro onde mora, no subúrbio 
de Madrid. Ela é uma mulher eximiamente ocupada: trabalha ao longo 
de todo dia na casa de seus clientes, e ainda tem que dar conta dos seus 
afazeres domésticos em sua própria residência. Nesta, dividem o 
mesmo teto seu marido, o taxista Antonio (Ángel de Andrés López), 
sua sogra (Chus Lumpreave)59, seus dois filhos Toni (Juan Martínez) e 
Miguel (Miguel Ángel Herranz); um traficante de drogas, o outro 
michê; além de Dinheiro, um iguana, pet da família. Completam o 
elenco que leva a protagonista a questionar e refletir sobre seu 

                                                           
59 Não há nenhuma crítica, ou publicação científica que aborde, especificamente, esta questão, mas 
ressalta-se aqui, que esta personagem, é a única coadjuvante, neste filme, que não possui nome 
próprio. O pouco que Almodóvar informa sobre esta criação, limita-se em dizer: “a personagem 
de Chus Lampreave é inspirada em minha mãe e utiliza expressões comuns que são tipicamente as 
que ela empregava” (ALMODÓVAR in STRAUSS, 2007, p. 73, tradução nossa); 
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existencialismo, suas vizinhas: Cristal (Verónica Forqué), uma garota de 
programa, e Juani (Kiti Mánver) costureira e mãe de Vanessa (Sonia 
Hohmann), uma garota dotada de poderes sobrenaturais. 

Gloria não é feliz em seu casamento. Para dar conta das mais 
de dezoito horas de trabalho diário, e de seus afazeres domésticos, ela 
consome drogas. Quando não são anfetaminas, inala produtos de 
limpeza, ou cola adesiva de fixação instantânea. Mesmo oprimida, 
Gloria é ninfomaníaca, e vê nas artes marciais, um meio de extravasar 
sua ira. Ela é diarista de um Centro de Treinamento de Kendo60, e treina 
mesmo que escondida dos demais lutadores. Um dia, enquanto limpava 
o vestiário masculino, ela se envolve com Polo (Luis Hostalot), um 
policial impotente, incapaz de satisfazê-la sexualmente.  

Entre ela e seu marido há pouco diálogo: brigas e discussões 
conduzem a relação do casal, que divide espaço com a sombra de 
Ingrid Müller (Katia Loritz), alemã, para quem Antonio trabalhou 
como chofer quinze anos antes, e ainda continua apaixonado. 
Estelionatário, Antonio tem o dom de falsificar caligrafias. Um dos 
passageiros de Antonio, o escritor Lucas Villalba (Gonzalo Suárez), 
convence Ingrid Müller a retomar o contato com seu antigo 
funcionário, e affair, para que ele falsifique cartas de Hitler, e o escritor 
possa publicá-las. 

Abalada, Gloria enfrenta uma forte crise de abstinência: seu 
estoque de anfetaminas acaba. Nesta ocasião, Gloria não consegue 
comprá-las sem receita médica, o que a deixa ainda mais frágil. Ao 
chegar em casa, Antonio ordena que ela passe sua roupa, para que ele 
possa buscar Ingrid no aeroporto. Gloria se nega, e apanha de seu 
marido. Para se defender, ela o acerta com um osso de pernil, bate com 
tanta força em sua cabeça que o mata. Efetivamente, consegue colocar 
em prática as artes marciais que pratica.  

A polícia investiga, mas nem ao menos desconfia do que a 
frágil dona de casa foi capaz. Toni e sua avó decidem voltar para aldeia 
interiorana de onde vieram, para recomeçar a vida. Ao fim, Gloria 
permanece na cidade, sozinha. Mesmo a liberdade conquistada, não a 

                                                           
60 Kendo, ou o “caminho da espada” é uma arte marcial japonesa moderna, desenvolvida a partir 
das técnicas tradicionais de combate do Japão feudal. “Kendo significa disciplinar o caráter humano 
[...] é um caminho pelo qual o indivíduo cultiva a sua mente, visando sua unificação com o espírito 
e suas técnicas de ataque”. CBK – Confederação Brasileira de Kendo. Disponível em:  
<http://cbkendo.com.br/?page_id=86>. Acesso em: 24 jan. 2016; 

http://cbkendo.com.br/?page_id=86
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torna feliz. Sendo a liberdade da janela de seu apartamento, uma 
tentadora alternativa para o seu fim, para o seu suicídio.  
 

 
Fig. 13 – Por um instante Gloria planeja o seu suicídio. 

 
A atração pelo abismo aqui é efêmera. Miguel, seu filho caçula, 

que havia abandonado sua família para viver um relacionamento com 
seu ortodontista, pedófilo, (Javier Gurruchaga), decide voltar a morar 
com a mãe. Assim mesmo que submissa, ou passiva ao sistema, Gloria 
retoma suas funções de mãe e dona de casa. 
 
2.2. O filme: ou breves considerações sobre a tradição, a mulher e 
a sociedade 
 

A mulher ‘tradicional’ não era nem recalcada, nem proibida de 
gozar; ela estava inteiramente dentro de seu estatuto, de 
nenhum modo vencida, de nenhum modo passiva, apenas 
sonhando forçosamente com sua ‘liberação’. 
Jean Baudrillard, no livro Da Sedução (Seduction, 1990)61 

 
Rodado no distrito de La Concepción, periferia de Madrid, o 

quinto longa-metragem de Pedro Almodóvar, por meio do humor, 
envereda por uma crítica político-social, longe de poder ser pré-
formatada hermeticamente em algum princípio teórico ou gênero 
cinematográfico clássico. Segundo o próprio Almodóvar, este seu filme 
“é um equívoco. Não é uma comédia, tão pouco uma história de amor, 
mas sim a vida cotidiana de horror e injustiça de uma mãe de família” 
(ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p.65, tradução nossa). No 
cotidiano de Gloria, impera sua batalha para a manutenção da ordem 
em sua instituição familiar, instituição esta que pode ser considerada 

                                                           
61 (BAUDRILLARD, 1990, p.25, tradução nossa); 
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próxima da analogia que Jean Baudrillard faz entre a família do cinema 
pós-moderno e a família do trompe l’oeil62. Segundo este autor,  
 

tais grupos não descrevem uma realidade familiar, como o faz a 
natureza morta, descrevem um vazio, uma ausência, a de toda 
hierarquia figurativa que organiza os elementos de um quadro, 
como ela faz com a ordem política. Não são meros figurantes 
deslocados da cena principal; são espectros que povoam o vazio 
da cena (BAUDRILLARD, 1990, p. 69, tradução nossa).  

 
A própria Carmen Maura parece ter tomado ciência desta 

analogia em seu trabalho, quando na pré-estreia do filme confessou à 
Almodóvar o espanto de ver o público gostar tanto de sua personagem 
– “uma dupla vítima porque tem uma vida difícil, fantasmagórica, e que 
provoca o riso no espectador” (MAURA apud. ALMODÓVAR in 
STRAUSS, 2007, p.66, tradução nossa). Ressalta esta afirmação da 
protagonista do filme, a autora Elianne Barroso, em seu artigo Só dói 
quando eu rio, ao afirmar que  
 

ao representar o universo de Gloria, o desafio do diretor foi 
construir um filme neste interstício entre o drama e o real, entre 
o cômico e a comiseração, entre o claustrofóbico e o medo dos 
grandes espaços urbanos. A tônica foi a ambivalência dos 
sentidos (BARROSO in. COUTINHO; LIRA GOMES, 2015, 
p.80).  

 
Das poucas relações interpessoais que Gloria estabelece ao longo do 
enredo, só lhe resta, enquanto destino o materialismo, ou ainda, ser 
alvo da publicidade.  
 

Ela é tão isolada, abandonada por todos, que seus únicos 
companheiros durante o dia são os eletrodomésticos. São eles 
os únicos testemunhos de sua dor, solidão e angústias e 
também testemunhos do assassinato que ela comete. É um 
pouco por isso que a filmei de dentro dos aparelhos, algo que 
normalmente é feito na publicidade. Queria sublinhar o fato de 
que só os aparelhos a veem. E é o olhar deles que a câmera 

                                                           
62 Trompe-l'oeil é uma técnica artística que, com truques de perspectiva, cria uma ilusão de ótica que 
faz com que formas de duas dimensões aparentem possuir três dimensões (MARCONDES, 
1998); 
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assume nessas cenas (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p. 
69, tradução nossa). 

  

 
Fig. 14 – Gloria sob o ponto de vista dos eletrodomésticos em Que eu fiz para 

merecer isto? (1984). 

 
Ainda no viés da publicidade, cabe também à personagem dar vida e 
estabelecer vínculos63 com objetos inanimados, vínculos estes que são 
um lenitivo para o seu sofrimento. Para Almodóvar, essa 
personificação de objetos tem suas raízes na realização audiovisual 
publicitária e nos seus laços extremos com a cultura pop, chegando ao 
ponto de um  
 

pote de iogurte ser colocado em cena com se fosse uma 
personagem iluminada pelo cinegrafista como uma estrela de 
cinema, trazendo, enquanto herói, à personagem que o 
consome, a solução para os problemas (ALMODÓVAR in. 
STRAUSS, 2007, p.70, tradução nossa). 

 
Para Baudrillard, esta relação materialista da personagem de Carmen 
Maura seria uma nova semântica dada aos elementos de cenografia e 
direção de arte, pois  
 

quando em um filme clássico, sobretudo norte-americano, uma 
moça após uma forçosa paquera, entraria na casa do 
galanteador, e provavelmente diria, “farei café e waffles para nós, 
para que possamos nos alimentar assim que transarmos”, em uma 
produção tipicamente pós-moderna, todo e qualquer objeto 
passaria a ser utilizado para um jogo. Um jogo cênico de desafio 
e provocação, que imprime paulatinamente em cada fotograma, 
uma brutalidade rica de inflexões amorosas e de cumplicidade. 

                                                           
63 Considera-se aqui este vínculo com seu ápice atingido quando Gloria utiliza um osso de pernil 
em sua cozinha, para assassinar seu marido;  
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Trata-se de uma nova forma de sedução, que antecede e sucede 
o ato sexual, apoiada em interferências e opiniões pessoais, 
além de uma nova leitura semântica dada aos bens materiais 
utilizados (BAUDRILLARD, 1990, p.52, tradução nossa). 

 

 
Fig. 15 – A nova semântica dada aos elementos de cenografia: os produtos de 

limpeza na função de entorpecentes em Que eu fiz para merecer isto? (1984). 

 
Esta lacônica relação interpessoal, guiada pela protagonista de Que eu fiz 
para merecer isto? (1984), também faz uma crítica ao regime patriarcal 
capitalista, regente na época de sua produção. Colocar uma mulher 
enquanto chefe de família, já seu marido e seus filhos como instáveis e 
adjuntos, ironiza o clichê, ou norma, social de se ligar a sexualidade 
masculina na função de instância financeira da família. Para 
Almodóvar, há “um interesse maior em destrinchar as múltiplas 
fraquezas e facetas das ações humanas. Ante a sexualidade, somos 
todos humanos” (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p.295, tradução 
nossa). Este desvincular embasa com precisão o que Baudrillard 
explora na relação entre valores masculinos e econômicos. Segundo o 
autor,    
 

a sexualidade tal como nos ensinam, tal como ela se afirma, é, 
sem dúvida, como a economia política, apenas uma montagem, 
um simulacro que as práticas sempre frustraram, contrariaram, 
excederam, como qualquer sistema. A transparência e a 
coerência do homo sexualis, nunca foi, ou deva ser, maior, ou 
igual, que a do homo economicus(BAUDRILLARD, 1990, p. 19, 
tradução nossa). 

 
Do transcorrer do enredo de Que eu fiz para merecer isto? (1984), 

pontuaremos a seguir, onde as encenações dos números musicais são 
inseridas, e como delas revelam-se valores das identidades de cada 
personagem, que antes de qualquer juízo ou significado que possam ter, 
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estão ali para agir, interagir com pessoas e elementos ao seu redor, e 
acima de tudo, contar uma história. 
 
2.3. Nur nicht aus liebe weinen: um número musical, um ritual 
de subversão da identidade masculina 
 No momento que Gloria e Polo transam no vestiário 
masculino do Centro de Treinamento de Kendo, o casal não chega às 
vias de fato. Polo é impotente. Traços baudrillardianos já podem ser 
apontados nesta cena: Gloria emana aqui o desejo e a sedução 
enquanto funções além do sexo biológico, seus trajes a mantém na 
alegoria feminina, mas seu comportamento torna-a ativa e masculina, 
comandante do ato sexual. Polo por outro lado, perde sua função, e 
não cede ao prazer carnal que ela tanto deseja. Frustrada, Gloria volta a 
treinar: com o shinai, a espada de bambu utilizada para os treinos de 
kendo, ela pratica golpes de kiai. Tratam-se de golpes de ataque, nos 
quais os lutadores, chamados de kenshis, exteriorizam a força interior 
por meio do ato de gritar forte e alto64. Encabulado, Polo sai do 
Centro. Neste treino de Gloria, ocorre o prólogo do número musical 
que será analisado a seguir. 
 

  

 
Fig. 16 – Polo, Gloria e o prólogo do número musical Nur nicht aus liebe weinen. 

                                                           
64 SHIDO, Kendo. A mentalidade do ensino do Kendo e sua explicação. CBK – Confederação 
Brasileira de Kendo. Disponível em:  <http://cbkendo.com.br/?page_id=86>. Acesso em: 24 
jan. 2016; 

http://cbkendo.com.br/?page_id=86
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A poliglossia passa a demarcar esta encenação de Almodóvar: 

temos uma personagem que fala espanhol, em um espaço diegético 
demarcado pelo idioma japonês, quando em um contexto extra-
diegético uma música alemã é inserida na narrativa.  

Esta característica geopolítica está presente em Que eu fiz para 
merecer isto? (1984), não só, por exemplo, em elementos da direção de 
arte, como os caracteres de Kanji (um dos alfabetos japonês), em 
contraste com o idioma espanhol, em cartazes e faixas na locação desta 
primeira sequência do filme. Esta poliglossia demarca também, a 
comunicação verbal, o canto e o deslocamento geográfico das 
personagens, durante o enredo deste filme, como será detalhado nesta 
dissertação. Trata-se de uma característica que ao longo dos anos, pode 
ser apontada enquanto estética almodovariana, já que desde Labirinto 
das paixões (1982), o uso de outros idiomas, como o islâmico, que como 
neste outro caso, marca a gênese desta característica. 

Nur nicht aus liebe weinen (Não choro por amor, tradução 
nossa)65, é uma canção que narra o romance de alguém que se sentiu 
enganado(a) por seu parceiro(a), e decidiu mentir também para que o 
relacionamento continuasse. Há quem possa, dentro das normativas 
teóricas clássicas do cinema, considerar esta cena enquanto um 
melodrama clássico, pela presença da música extra-diegética. Porém, 
logo em uma leitura denotativa de seu conteúdo, se tivéssemos aqui um 
genuíno melodrama, Gloria não atacaria, não faria uso de uma arte 
marcial, para expor, ou até mesmo impor sua essência, ela, 
provavelmente, cairia em lágrimas66. Seu grito é considerado aqui como 
um enunciado do que está por vir na trama: a reconstrução de sua 
identidade. 
 Na cena seguinte, temos a apresentação de Antonio, marido de 
Gloria. A trilha sonora da cena anterior mantem-se na narrativa, agora 

                                                           
65 BECKMANN, Hans Fritz; MACKEBEN, Theo. Nur nicht aus liebe weinen. in. Las Canciones 
de Almodóvar. Intérprete: Zarah Leander. Espanha: El Deseo e Hispavox, 1998, 1CD; 
66 Para Almodóvar, este seu filme em especial, faz um choque entre vários registros narrativos. 
Trata-se de uma releitura do neorrealismo italiano, ao eliminar todos os resquícios do melodrama 
e focar na consciência social de seus fatos. O trabalho de Maura, sob este viés, é impecável, pois a 
mesma envolvida em diversas situações cômicas, mantém o registro de sua interpretação, e 
também não deixa caricaturar a infelicidade de sua personagem. Ele afirma que “a personagem de 
Carmem era muito próxima dessas domésticas italianas, que gritam pelos filhos, malvestidas e 
despenteadas, enfrentando problemas, mas mantendo o mínimo da essência feminina, como Anna 
Magnani fez em grandes clássicos do cinema” (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p.67, 
tradução nossa);   
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exercendo novas funções. Ela passa a ser um elemento diegético: toca 
no rádio do carro de Antonio que a canta, enquanto dirige, 
caracterizando para este estudo, um número musical concreto67. 
Dentro do embasamento teórico aqui levantado, esta cena já atende às 
normativas propostas por David Bordwell quanto à mise-en-scène, e a 
encenação cinematográfica. Temos um conjunto de ações físicas - o 
conduzir o carro e o cantar - que ocorrem na profundidade de um 
único plano, com começo, meio e fim. Fotograficamente nítido, do 
painel do carro até as paisagens de Madrid que ilustram pela janela do 
automóvel, o trânsito da personagem. 
 

 
Fig. 17 – A apresentação de Antonio em Nur nicht aus liebe weinen. 

  
Enquanto número musical, esta cena foge de paradigmas 

teóricos do gênero cinematográfico. Como dito anteriormente, não há 
nenhuma irrupção narrativa, tão pouco a retomada de algum contexto 
ficcional vivido pela personagem (VADICO; BRANDÃO, 2009, 
p.151). Antonio aparenta estar atento ao trânsito, executando a sua 
função de motorista. Seu automóvel está vazio, sem nenhum 
passageiro. O papel da câmera torna-se aqui essencial na apresentação 
da identidade da personagem, para o decorrer do desenvolvimento do 
enredo. Em uma possível analogia com o conceito de fly-on-the-wall, 
desenvolvido pelo teórico do cinema documental Henry Breitose, a 
câmera coloca-se como uma mosca na parede (BREITOSE, 1986), seu 
foco enquanto instância narrativa é observar as ações da personagem, 
revelando comportamentos e ações os quais ele pode oprimir, em um 
jogo dialético de simulacros e simulações de sua identidade para a 
sociedade.  

                                                           
67 Nur nicht aus liebe weinen. Disponível em:  <https://goo.gl/sGDHB6>. Acesso em: 24 jan. 
2016;  

https://goo.gl/sGDHB6
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O papel da cinematografia na performatividade das identidades 
almodovarianas também rege os estudos da já citada autora, Isolina 
Ballesteros, sobretudo em seu artigo Performing identities in the cinema of 
Pedro Almodóvar. Segundo esta autora,  
 

o eixo criado pelo posicionamento da câmera, transforma-a em 
um espectador da performance identitária, dentro de um 
circuito do desejo experimental. A performance almodovariana 
presentifica o flashback, sem necessitar voltar ao passado, sem 
necessitar recorrer a recursos audiovisuais. Essa 
presentificação68 nada mais é do que a revelação ou a confissão 
da subjetividade da identidade de cada um. Uma 
performatização do drama que traz o fluir e o desenvolvimento 
da narrativa, levando homens e mulheres a agir 
(BALLESTEROS in. EPPS; KAKOUDAKI, 2009, p.74, 
tradução nossa).      

  
Vejamos na letra da canção Nur nicht aus liebe weinen, as 

características de Antonio que aqui poderão ser levantadas.  
 

É sempre o mesmo,  
com quem nós amamos,           
e quem parte o nosso coração.  
Nós somos guiados pelo destino 
e o fim é sempre um sacrifício.  
 
Nós acreditamos, esperamos e pensamos 
que um dia acontecerá um milagre   
mas quando nos damos conta disso,  
é sempre a mesma velha canção:  
 
Não choro por amor, 
há mais que um único na Terra. 
Há tantos neste mundo 
eu amo cada um que me agrada! 
E por isso que hoje quero ser seu,  
você deve jurar fidelidade e amor,  
e quando eu sentir que isso pode ser uma mentira, 
eu mentirei também e serei seu.  

                                                           
68 Ou como o próprio Almodóvar prefere definir: “para as minhas personagens rever e viver o 
passado é um ensaio para o futuro” (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p. 92, tradução nossa);   
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Nós viemos do sul e do norte 
com corações tão estranhos e mudos. 
É assim que me tornei seu   
e não posso dizer o porquê. 
Porque quando me apaixonei por você 
eu pensei no outro. 
Então a mentira já havia nascido 
logo na primeira noite.  
(BECKMANN, Hans Fritz; MACKEBEN, Theo, 1998, 1CD, 
tradução nossa) 

 
 O discurso que despertou em Gloria, na cena anterior, a ira 
pelo seu fracasso sexual com Polo, por transar com ele pensando em 
outro homem, ou até mesmo, serviu como epígrafe de sua crise 
matrimonial no enredo69; agora, constrói uma identidade masculina, 
não tão fidedigna aos valores morais, sociais e identitários de sua época. 
Partindo do pressuposto que até este momento a narrativa não revelou 
quem seria esta personagem, uma primeira leitura denotativa deste 
plano sequência dublado70 já traz valores suficientes para a análise desta 
dialética instaurada. Estamos no subúrbio de Madrid, no início da 
década de oitenta, marcada ainda pelos resquícios da opressão político-
social franquista. Enquanto representante deste meio, um homem de 
traços fortemente ibéricos e baixo poder aquisitivo aparente, canta, 
com fluência, uma música em alemão, fato que já chama a atenção71.  

Diferentemente das outras cenas deste filme que são neste 
idioma, esta não possui legendas, o que no princípio afasta o seu 

                                                           
69 Justificando na canção empregada em cena, o uso de frases como “e quando eu sentir que isso 
pode ser uma mentira / e mentirei também e serei seu”, ou ainda, “Porque quando me apaixonei 
por você / eu pensei no outro” (BECKMANN, Hans Fritz; MACKEBEN, Theo, 1998, 1CD, 
tradução nossa); 
70 Apesar de creditada enquanto uma canção interpretada pela cantora Zarah Leander, tanto no 
CD e LP da trilha sonora de Que eu fiz para merecer isto? (1984), quanto nos créditos do próprio 
filme, nesta cena a música é cantada por um homem. Seu nome não consta em nenhuma 
publicação crítica, ou científica, bem como em qualquer material de divulgação do filme;  
71 Há uma tônica ácida e irônica sobre esta questão, visto que na década de oitenta o cinema 
europeu insistia na imagem de um continente asséptico, desenvolvido e justo. No entanto, a 
periferia almodovariana aqui expurga para a tela o que impregnava as grandes cidades do velho 
continente. Trata-se de um expurgo provavelmente premonitório, que já anunciava os impactos da 
globalização sofridos no mundo, o descontentamento e uma incerteza do futuro. Que eu fiz para 
merecer isto? (1984) pode, assim, ser considerado um herdeiro do pós-guerra, ‘primo-pobre’ de 
outros filmes, mesmo contemporâneos, que discutem o inchaço periférico e os desdobramentos 
dessa tumorização urbana; 
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conteúdo de algum escopo dramático, uma vez que esta mesma 
personagem apresenta traços de alegria no registro de sua interpretação 
ao cantar. 

A partir da análise de Nur nicht aus liebe weinen, este estudo 
levantou um fato peculiar, até então, pouco, ou não, investigado pela 
crítica ou pela academia. Todos os números musicais presentes na 
filmografia de Almodóvar, quando não são cantados em espanhol, não 
são legendados. Neste idioma, a letra da música só é visível quando o 
filme é assistido em DVD, e a opção de legendas em espanhol é 
ativada. Consideremos aqui este levantamento de suma importância 
para análise fílmica, pois uma vez que seu espectador, ou crítico, não 
domine o idioma da canção utilizada, pode-se obter uma outra 
compreensão da encenação do filme, dialética esta presente na análise 
da cena supracitada. Esta constatação fora testada e confirmada em 
diversas mídias, de diversas distribuidoras, não só nos títulos 
escolhidos aqui como objeto de estudo. 
 Retomando o conteúdo da música, ao traduzirmos o conteúdo 
de seu discurso, pode-se chegar à conclusão de que a alegria aparente 
desta personagem possa ser a nostalgia, por uma relação afetiva do 
passado, que assim como a transa entre Polo e Gloria, pode ter 
fracassado. Tal saudosismo é confirmado adiante, por uma relação 
amorosa que Antonio tivera quando trabalhou na Alemanha, mas 
mesmo assim, para que não se fuja dos padrões, apesar do romantismo 
de sua canção, ele não chora. Pelo contrário, mantém o seu status, e 
sua aparente felicidade masculina, ao conduzir o seu carro, ou aquilo 
que a pesquisadora Laura Mulvey poderia nomear enquanto a sua 
“extensão falocêntrica” (MULVEY in. XAVIER, 1983, p. 438). Apesar 
de tentar manter sua aparência, pode-se considerar que Antonio assim, 
revela e confessa a subjetividade de sua identidade por meio da 
performance. Considera-se aqui, este jogo dialético, cantado enquanto 
número musical, e enunciado entre imagem e som, mais uma subversão 
de gênero do cinema clássico feita por Pedro Almodóvar. 
 Um pedestre acena para Antonio, que para o seu carro, e 
assim, esse embarca. O número musical Nur nicht aus liebe weinen chega 
ao seu fim, e fica assim revelada a profissão de taxista da personagem, 
seguindo a narrativa de Que eu fiz para merecer isto? (1984) adiante. 

O passageiro de Antonio é o escritor Lucas Villalba, que o 
passa uma identidade de renome no mercado de trabalho, identidade 
esta, que ao longo da trama é desmascarada. Como justificativa 
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imediata às informações inseridas na narrativa pelo número musical, 
durante o trajeto, o taxista revela que já morou na Alemanha, 
trabalhando como chofer de Ingrid Müller, amiga da cantora Lotte Von 
Mossel. Ingrid e Antonio tiveram um caso: ela publicou uma biografia 
de Von Mossel, contendo cartas de Hitler, falsificadas por Antonio. 
Este confessa que também é estelionatário e falsifica a caligrafia de 
outras pessoas. Coincidentemente, Lucas e Antonio têm o mesmo 
endereço de destino: o prédio onde Gloria mora com sua família72. 

A encenação deste diálogo também pode ser considerada 
como resultado das informações acrescentadas ao enredo por este 
número musical, aqui analisado. O posicionamento da câmera adotado 
para o plano em que Antonio cantou permanece, e durante o diálogo 
entre Lucas e Antonio, adquire um potencial maior ao relatar a 
fragilidade do taxista. Pode-se dizer que desta cena surge uma dialética 
dos eixos de encenação cinematográfica. Há um novo eixo vertical e de 
profundidade, que enquadra Lucas, e serve para Antonio expor e impor 
os valores masculinos de sua identidade, ao passo que ele continua 
expondo também sua subjetividade para a câmera que o observava no 
banco do passageiro enquanto ele cantava. 
 

 

 
Fig. 18 – A dialética dos eixos de encenação após Nur nicht aus liebe weinen. 

 

                                                           
72 Lucas é cliente de Cristal, garota de programa, vizinha de Gloria 
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Estas características masculinas expressas por Antonio são 
conduzidas aos demais conflitos no decorrer do enredo. Mesmo que 
instáveis, ou até mesmo românticas, são essas características dialéticas 
que o levam a oprimir e entrar em conflito com Gloria. Incitando esta 
também a agir, sobretudo, após o número musical La Bien pagá.    
  
2.4. La Bien pagá: um número musical, um ritual de submissão 
da identidade feminina 
 

Somos a cultura da ejaculação precoce. Cada vez mais, qualquer 
sedução, qualquer forma de sedução, que é um processo 
altamente ritualizado, apaga-se por trás do imperativo sexual 
naturalizado. 
Jean Baudrillard, no livro Da Sedução (Seduction, 1990)73 

  
No mesmo dia em que Antonio conhece Lucas, ao final de seu 

expediente, o taxista retorna para sua casa. Gloria serve o jantar para 
seu marido e sua sogra. Enquanto jantam, todos assistem na televisão 
um telejornal que exibe uma matéria sobre a importância do 
planejamento familiar.  
 

 
Fig. 19 – Baudrillard, a mídia e o ditado de valores no prólogo de La Bien pagá. 

 

                                                           
73 (BAUDRILLARD, 1990, p. 47, tradução nossa); 
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A partir deste momento, instaura-se a comunhão de mise-en-
scènes paralelas que corroboram com o desenvolvimento do número 
musical que está por vir. Antonio vai para o quarto se trocar e, 
novamente, Gloria volta a lhe pedir dinheiro para as dívidas da casa. 
Prova de que a dialética entre simulacros e simulação instaurada nas 
sequências anteriores, que tanto ameaçou Antonio em sua identidade 
masculina, consagra-se; é que Gloria continua a justificar o motivo de 
suas despesas, e ele, em reação, como em um vídeo documentário 
animal, a ataca para uma forte e compulsiva relação sexual. Começa 
assim, La Bien pagá, um número musical, um ritual de submissão da 
ordem feminina. 
 

 
Fig. 20 – O desejo de Gloria e a imposição masculina de Antonio. 

 
O enunciado do telejornal da cena anterior se encerra, dando 

lugar ao teleteatro74, La Bien pagá75, que põe em questão a essência 
feminina e as repressões identitárias de Gloria, tomando esta a ciência 
de seu conflito, agindo e, atuando assim, no desenvolvimento da 
narrativa. Ela não tem instrução, embora trabalhe, depende 
financeiramente de seu marido, mesmo que fique frustrada, transa com 
outros homens na rua, colocando seu planejamento familiar em risco. 
Eletrodomésticos e produtos de limpeza, tanto a oprimem como 
mulher que migram da autarquia de amigos e super-heróis, para o ópio 
de seu cotidiano. 

A televisão que esteve presente na sala o tempo todo, não só 
como elemento de direção de arte, mas também como objeto diegético 
latente, instância narrativa, enunciadora de valores e dogmas 
identitários, para que as personagens, que naquele espaço demarcado 
pela encenação, pudessem suprir os seus mais inconscientes desejos, 

                                                           
74 La Bien pagá. Disponível em:  <https://goo.gl/ofGVsJ> . Acesso em: 23 dez 2015; 
75 MOLINA, Miguel de. La Bien pagá. in. Las Canciones de Almodóvar. Intéprete: Miguel de 
Molina. Espanha: El Deseo e Hispavox, 1998, 1 CD; 

https://goo.gl/ofGVsJ
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passa a partir de então, a ritualizar para todos que estão presentes nas 
mise-en-scènes citadas, tenham a possibilidade de uma revelação, ou 
construção de consciência própria. Não há a irrupção dramática, 
seguida da retomada de uma ação física que estagna a trilha sonora 
utilizada (VADICO; BRANDÃO, 2009, p.151). Não há lágrimas 
clássicas ritmadas pela melodia. Todas as ações permanecem 
concomitantes durante o número: o drama que se tem a seguir 
questiona a sedução e o prazer enquanto regentes do seu discurso. 
 

 
Fig. 21 – A televisão e a enunciação de valores em La Bien pagá. 

 
Durante a execução de La Bien pagá, Toni e a avó assistem ao 

programa na sala, enquanto Gloria e Antonio transam no quarto ao 
lado. Em um contexto audiovisual, o enredo do filme passa a dividir o 
espaço com a encenação desta apresentação, sendo aqui imprescindível 
a análise desta, em duas etapas distintas, imagética e sonora, para que se 
possam auferir os efeitos de sua reverberação nesta encenação de Que 
eu fiz para merecer isto? (1984), como um todo.  
 
2.4.1. Um enquadramento: um marido fragilizado, uma mulher 
excitada 

Em um primeiro momento, consideremos o trecho da letra da 
canção de Miguel Molina, que ilustra esta encenação: 
 

Não te devo, 
não te peço,  
vou embora daqui.   
Me esquece.  
Paguei com ouro,  
as tuas carnes morenas.  
Não digas mal  
que estamos em paz.  
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Não te quero,  
não me queiras.  
Se me deste tudo,  
eu não te pedi nada. 
Não me atires na cara 
que tudo perdeste.  
Também por tua culpa,  
tudo perdi.  
 
Bem paga.  
Se tu és bem paga,  
é porque os teus beijos comprei.  
E te deste a mim 
por meia dúzia de tostões.  
Bem paga.  
Bem paga.  
Bem paga  
foste, mulher. 
(MOLINA, 1998, 1CD, tradução nossa). 

 
O latente desejo sexual de Gloria, já enunciado na fracassada 

condução da relação sexual com Polo, no início do filme, é aqui 
retomado. Mesmo que epifanicamente, Gloria sorri para o que pode 
estar por vir: um possível prazer do gozo. Porém, Antonio, ainda na 
essência de amante fragilizado, o qual deixara seu grande amor na 
Alemanha, eventualmente tomado pelo discurso da canção que emana 
da locação ao lado, sente-se à prova de que, como sustenta sua atual 
família, mesmo que de modo não convencional, sua esposa seja apenas 
seu objeto do prazer carnal. Nesta cena, “o sexo como modelo assume 
a forma de um empreendimento individual em uma energia que não 
mais trabalha em benefício próprio” (BAUDRILLARD, 1990, p. 47, 
tradução nossa). 

Não há amor nesta relação interpessoal, apenas o gozo e o 
prazer, momentâneo prazer para Gloria, que enquanto mulher bem 
paga para tal função, uma vez cumprida a sua tarefa, é dispensável para 
Antonio. Ele adormece sobre o corpo de sua esposa, que não atinge 
assim, o desejo que tanto almejava. Em um lampejo epifânico, ela 
parece tomar ciência de sua submissão, sua dependência moral e 
financeira de seu marido, tanto que, algumas cenas seguintes, ela reage 
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e arruma um emprego por meio do contato com Cristal, a garota de 
programa que é sua amiga e vizinha. 
 

 

 
Fig. 22 – O prazer de Gloria e a impotência de Antonio em La Bien pagá. 

 
Vale ressaltar que entre o ataque e o ato sexual iniciado por 

Antonio, a ritualização da encenação que a trilha sonora provoca faz 
jus ao que o enquadramento, ou isolamento, midiático irrompe na 
dialética entre simulacros e simulações que Jean Baudrillard proclama 
em seus estudos. Em apenas um plano próximo, a mise-en-scène ocorre 
enquanto encenação, com começo, meio e fim. Da ereção ao sono de 
Antonio, passando por sua fragilidade e pela excitação de Gloria, as 
essências identitárias da dona de casa, mãe de família, adicta e 
dependente de eletrodomésticos, duelam contra o taxista romântico, 
másculo, frágil e estelionatário, revelando um dos principais conflitos 
da trama que percorrerão o desenvolvimento da narrativa até o seu 
final.  

Antes de se analisar o conteúdo imagético que o próprio 
número musical traz para o filme, torna-se condizente afirmar também, 
que a letra da música pode ser considerada um elemento que 
reformulará a identidade da avó. Retornando à locação ao lado, na sala, 
temos uma senhora de idade, submissa, exposta na encenação também 
por um plano próximo, saudosa de um passado que perdeu. Enquanto 
bem paga, sustentada pelo filho na metrópole, longe de sua aldeia 
interiorana, até então só lhe restou o vício76 para sobreviver. Também 

                                                           
76 A personagem de Chus Lumpreave é viciada em Agua de Vichy (água gasosa típica da fronteira 
entre França e Espanha), madaleñas (doce típico espanhol, semelhante a um cupcake) e remédios 
para má digestão; 
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tomada por uma epifânica consciência, ela passa a traçar como 
objetivo, contando com o apoio de seu neto, o retorno à aldeia onde 
por muito tempo morou.  
 

 
Fig. 23 – A submissão e a tomada de consciência da avó em La Bien pagá. 

 
2.4.2. La Bien pagá: um número musical, uma metáfora do futuro 
da estética almodovariana 
 

Na conjuntura de produção onde problemas técnicos concretos 
são vivenciados, encontramos as explicações mais precisas para 
as mudanças no estilo visual, e a concretização de uma estética 
autoral.  
David Bordwell, no livro Figuras traçadas na luz: a encenação no cinema 
(2008)77 

 
Vejamos agora o conteúdo de La Bien pagá, em sua fonte 

enunciadora: a televisão presente na sala, trabalha enquanto instância 
narrativa audiovisual propriamente dita (AUMONT, 2012, p. 14). Ao 
seu conteúdo sonoro já traçamos aqui as reações causadas às 
construções e revelações das identidades em cena. Entretanto, seu 
conteúdo imagético é de extrema importância não só por ilustrar a 
metalinguagem enquanto elemento recorrente nas obras de Pedro 
Almodóvar, mas também por pontuar uma possível relação com o 
número musical enquanto elemento de sua estética. 
 

 
Fig. 24 – A instância narrativa audiovisual e a metalinguagem de La Bien pagá. 

 

                                                           
77 BORDWELL, op. cit., p. 30; 
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No teleteatro, gravado em um estúdio e exibido pela TV, 
temos um casal alegoricamente heterossexual, representados por um 
homem (Pedro Almodóvar) e uma mulher (McNamara)78, em uma mise-
en-scène que remete a um espaço diegético do século XVIII, pela 
cenografia e elementos de direção de arte empregados. O mesmo 
discurso que incitou Antonio ao consumo carnal de sua esposa, 
causando a frustação do coito interrompido de Gloria, e a tomada de 
consciência da submissão da avó, visto em sua origem, em seu emissor, 
traz também uma série de elementos e essências identitárias, 
sobrepostos em camadas dialéticas, que somam conteúdo ao 
desenvolvimento do enredo fílmico. Vale enfatizar aqui que Baudrillard 
considera essas camadas dialéticas enquanto resultado do  
 

impacto holográfico que as personagens da televisão podem 
causar. Destes, tem-se a impressão de ser materializado no 
espaço pela luz dos projetores, como personagens translúcidas 
que a massa atravessa (a massa dos milhões de telespectadores) 
exatamente como a vossa mão real atravessa o holograma irreal 
sem resistência – mas neste caso, efetivamente, não sem 
consequência (BAUDRILLARD, 1991, p.133).   

 
Entre o casal que atua em La Bien pagá, há um homem indeciso 

em sua relação, que pensa em desistir, diversas vezes indo até a porta 
de saída da sala. Mas ele sempre retorna e encara sua mulher pelo 
reflexo do espelho, onde essa se arruma em uma penteadeira. Muda, a 
mulher não canta. Submissa79, ela apenas ostenta jóias e bens 
materiais80, os quais o homem lamenta ter adquirido.  
 

                                                           
78 Almodóvar, ao longo de sua carreira, desenvolve um costume muito semelhante ao do diretor 
Alfred Hitchcock, atuando em participações especiais nos seus próprios filmes. No caso de La 
Bien pagá retoma-se a parceria performática que marcou a sua atuação, junto com McNamara em 
Labirinto das paixões (1982). É a partir de Que eu fiz para merecer isto? (1984), que a filmografia 
almodovariana passa a ver os números musicais além de um contexto musical diegético da 
narrativa. Enredos musicais passam a ocorrer não só em shows ou apresentações em palcos, 
ganham a mise-en-scène em seu próprio habitat, sem irrupções dramáticas, melodramáticas e clássicas, 
sem o deslocamento para um espaço atemporal além, que necessite a retomada da narrativa para 
seu posterior desenvolvimento; 
79 Tornando possível uma relação com os elementos de identidade da avó;  
80 Tal como é formatada a relação de Gloria com os eletrodomésticos de sua cozinha;  
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Fig. 25 – Almodóvar, McNamara, o enquadramento e o reflexo da alegoria 

heterossexual em La Bien pagá. 

 
Quando a mulher ousa em dizer algo, o homem passa a mão 

em seus lábios removendo o seu batom, de forma contundente, 
tornando-a mais passiva ao discurso que o homem canta, até o final da 
canção. Cabe aqui uma possível alusão metafórica à construção dos 
números musicais nas obras almodovarianas. Retomemos, em 1978, a 
conjuntura de produção de Folle… folle… fólleme Tim!, que como já fora 
dito, tivera sua produção de som postergada, por falta de orçamento 
(ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p.14-15, tradução nossa). O 
canto, bem como a articulação das frases, para solucionar inicialmente 
a dublagem do filme em suas primeiras exibições, e posteriormente o 
lip sync (RODRIGUES, 2002) e a pós-produção de áudio, para 
copiagem e distribuição, podem ser considerados enquanto uma 
metáfora que La Bien pagá faz ao deixar a personagem muda, sem 
maquiagem, mas sobretudo sem a possibilidade de cantar e se 
comunicar com as personagens e espectadores do filme.    
 

  

 
Fig. 26 – La Bien pagá: A metáfora da dublagem e o número musical como 

estética almodovariana. 
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Corrobora-se assim para a análise da adversidade técnica 

enfrentada no set do primeiro longa-metragem de Pedro Almodóvar, 
enquanto um fato que promoveu o princípio do uso dos números 
musicais, um futuro elemento estético na sua filmografia. Justifica-se 
nesta comparação também, o motivo da escolha do filme Que eu fiz para 
merecer isto? (1984), como objeto de análise deste estudo. 

Cabe aqui também enfatizar que, embora a encenação de La 
Bien pagá não ocorra dentro de um único plano, como ocorre com Nur 
nicht aus liebe weinen, sob um viés cinematográfico, tanto a presença da 
profundidade de campo quanto os enquadramentos adotados em cena, 
tornam possíveis as relações com os conceitos de Jean Baudrillard e 
David Bordwell aqui empregados.  

Nesta profundidade de campo, dois elementos de direção de 
arte chamam a atenção para a discussão aqui levantada: ao fundo do 
cenário, temos a presença de uma réplica da estátua de Vênus de Milo, 
tida por muitos críticos enquanto ícone da submissão feminina; temos 
também um cartaz do filme Pepi, Luci, Bom (1980), do próprio 
Almodóvar, onde a questão da liberdade da mulher regeu grande parte 
de sua temática. 

O número musical La Bien pagá começa em um plano geral que 
demonstra ali estar um espaço diegético, delimitado, para que as 
personagens revelem e imponham valores de suas identidades. Este 
ritual ganha ainda mais força quando a figura da mulher é recortada 
pelo enquadramento do espelho, dando destaque a sua ação de seduzir, 
como meio de se impor, embora o homem a reprima, deixando-a muda 
e sem ações. Cabe aqui também uma analogia com o já citado artigo81 
da autora Elianne Barroso, quando esta afirma que em Que eu fiz para 
merecer isto? (1984)  
 

muitos planos causam certa estranheza ao espectador. 
Propositalmente, há uma dissonância tanto na estamparia de 
tecidos e superfícies assim como na presença de adornos. Os 
enquadramentos e ângulos muito próximos reforçam a 
pequenez do espaço, e consequentemente, a mentalidade de 
suas personagens (BARROSO in. COUTINHO; LIRA 
GOMES, 2015, p.80).   

 

                                                           
81 BARROSO, op. cit., p. 46; 
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O número musical La Bien pagá reverbera também, valores 
extra-diegéticos, que somam informações à análise fílmica aqui traçada. 
Temos uma constante dialética entre simulacros e simulações durante 
toda a realização da cena: homens, homossexuais, interpretando 
heterossexuais, que ditam, ou não, valores por meio de um canto não 
tão fidedigno, dublam, para impor e expor, o que de fato provoca as 
personagens de Que eu fiz para merecer isto? (1984) a agir e conduzir o 
enredo até o seu final.  

Enfatizando aqui, que Gloria não irá além do que já 
desempenha na trama. Mesmo assassinando seu marido, cabe a ela, 
enquanto bem paga (grifo nosso), ser submissa, nem mesmo culpada 
pelo crime que cometera, permanecendo mãe, passiva ao regime 
patriarcal, cargo este que, ao final do filme, acaba empossado pelo seu 
filho mais novo, Miguel, simulacro de um chefe de família.  
 

 

 
Fig. 27 – O número musical como forma de divulgação de Que eu fiz para 

merecer isto? (1984): o curta-metragem Trailer para amantes do proibido (Tráiler para 
amantes de lo prohibido, 1985). 

 
Por fim, vale ressaltar que a extra-diegese e os números 

musicais também estão amplamente presentes no material promocional 
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de Que eu fiz para merecer isto? (1984). Em 1984, a emissora estatal de 
televisão, TVE, encomendara a Pedro Almodóvar, um vídeo 
publicitário de divulgação deste seu novo trabalho. Com o mesmo 
orçamento recebido, ele produziu o média-metragem Trailer para 
amantes do proibido (1985)82. Uma comédia, integralmente musical, feita 
exclusivamente com playbacks que marcaram a cultura pop na década de 
oitenta. O filme também conta a história de uma dona de casa (Josele 
Román) que assassinou seu marido. No seu transitar pelas ruas de 
Madrid, os cartazes e outdoors de Que eu fiz para merecer isto? (1984), 
marcam a direção de arte, mas tornam-se sobretudo, o que motiva esta 
protagonista a agir, e buscar uma resposta para o crime que cometera. 
Ela contracena e canta com meninas, prostitutas e femme fatales de 
filmes noir, o que para Almodóvar representa o  
 

desejar aquilo que é proibido [...]. Há o fato de 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 (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p. 72, tradução 
nossa). 

  

                                                           
82 Tráiler para amantes de lo prohibido. Disponível em:  <https://goo.gl/iIER6G>. Acesso 
em: 22 fev. 2016; 

https://goo.gl/iIER6G
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3. O EXISTENCIALISMO, O AMOR, O SOFRIMENTO E OS 
NÚMEROS MUSICAIS DE A LEI DO DESEJO (1987) 
 

Neste capítulo serão analisados os números musicais presentes 
no filme A Lei do desejo (1987), e suas relações com o desenvolvimento 
de seu enredo. Tratam-se de encenações que fazem desta produção um 
marco: a gênese do cinema autoral de Pedro Almodóvar, na história do 
cinema mundial. 
 

 
Fig. 28 – Cartaz do filme A Lei do desejo (1987). 

 
3.1. O enredo 

 
Nas primeiras cenas de A Lei do desejo, o diretor é uma pessoa 
oral, que ordena e comanda o que deve ser feito. [...]. Desde o 
início estabeleço e defino o terreno em que vou atuar: um 
prostituto, uma espécie de gigolô, masturba-se; mas o 
importante é que existe alguém que paga, que contrata outro 
para fazer amor [...]. Assim, estabelece-se, desde logo, que a 
personagem principal do filme é um cineasta cujo grande 
problema é se sentir desejado.  
Pedro Almodóvar, no livro Conversas com Almodóvar (Conversations avec 
Almodóvar, 2007)83. 

 

                                                           
83 ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p. 96, tradução nossa; 
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Fig. 29 – A finalização do novo filme de Pablo Quintero, personagem de A 

Lei do desejo (1987). 

 
 A cena de um longa-metragem é dublada: nela um garoto de 
programa é pago para se masturbar e excitar seu cliente84. Trata-se da 
finalização da mais nova produção de Pablo Quintero (Eusebio 
Poncela), um cineasta que está no auge de sua carreira. Pablo é 
apaixonado por Juan Bermúdez (Miguel Molina), jovem que o 
abandona após a festa de lançamento de seu longa-metragem. Pablo é 
irmão de Tina Quintero (Carmen Maura)85. Seus pais se separaram 
quando ainda eram crianças, meninos. Vítima de pedofilia, por parte do 
Padre Constantino (German Cobos), diretor da escola em que 
estudava, Tina ainda era Tino quando foi viver uma relação incestuosa 
com seu pai. Fez sua cirurgia de redesignação sexual e, desta forma, 
tornou-se mulher. Anos depois, Tina fora abandonada, e desde então 
não se interessa por mais nenhum homem.  
 Ao contrário de sua irmã, por amor, Pablo não sofre. Supera 
todo e qualquer trauma por meio da criação. Ele transfere ao papel, à 
escrita de seus roteiros, tudo que lhe falta, e como ele quer que seja a 
sua vida. Juan volta para sua terra natal a trabalho, escreve a Pablo uma 
carta romântica e carente de paixão. Pablo responde, escrevendo a 
carta que ele gostaria receber de Juan, e este a reenvia assinada.  
 Faz cerca de vinte anos que Tina fez sua cirurgia. Depois de 
abusada pelo Padre Constantino, e abandonada por seu pai, não se 

                                                           
84 Os atores desta cena não constam nos créditos, muito menos no material de divulgação do 
filme;  
85 Logo nestes primeiros momentos da narrativa, Almodóvar preza por enfatizar antes uma crise 
existencialista humana, do que uma vitimização social de suas personagens, construindo-se assim, 
um novo cenário com relação à análise levantada no capítulo anterior. Para Pablo, Tina, Antonio e 
todo o elenco de A Lei do desejo (1987), cabe aqui o conceito baudrillardiano de ‘simulacros sem 
perspectivas’, que, “com frequência aparecem numa exatidão sideral, como que despojados da 
aura do sentido, e mergulhados num vazio etéreo. Aparências puras que têm a ironia do excesso 
de realidade” (BAUDRILLARD, 1990, p. 70, tradução nossa); 
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envolvera com mais nenhum outro homem. Agora cuida de Ada 
(Manuela Velasco) filha de sua atual namorada Bibí Andersen (Bibiana 
Fernández)86: uma modelo internacional ausente, compromissada com 
viagens de trabalho, o que deixa Tina frustrada também com esta sua 
relação. Tina trata a jovem garota como se fosse sua mãe. A menina, 
em sua inocência, é apaixonada por Pablo, que também a considera 
como uma filha, e lhe cobre de presentes. Pablo, Tina e Ada, além de 
possuírem uma relação de laços estreitos, quase que familiares, também 
trabalham em conjunto. O cineasta as dirige no espetáculo teatral A 
Voz humana, sempre exigindo qualidade na interpretação de ambas. 
 

 
Fig. 30 – Os laços afetivos entre Ada, Pablo e Tina Quintero. 

 
 Pablo conhece Antonio Benítez (Antonio Banderas). Um rapaz 
andaluz, contraditório, de aparentes distúrbios psiquiátricos: em 
questão de horas, ele passa por sua primeira experiência homossexual e 
torna-se um amante ameaçador do protagonista. Ele acredita que a 
falsa carta de Juan seja verdadeira, e discute com Pablo, que não o leva 
a sério. Antonio também viaja, para visitar sua família, e pede que 
Pablo o escreva assinando as cartas como mulher, para que seus pais 
não desconfiem que ele seja homossexual. Na ocasião, Pablo trabalha 
no roteiro de seu próximo filme, cuja protagonista é inspirada em sua 
irmã. Quando escreve para Antonio, utiliza o nome de sua nova 

                                                           
86 Bibiana Fernández integra um dos conceitos emplacados pela crítica à obra almodovariana: as 
“Almodovar’s Girls” (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007: p. 6, tradução nossa). Além de Bibiana, 
Carmen Maura, Marisa Paredes, Cecilia Roth, Penélope Cruz, Carmen Machi, Verónica Forqué, 
Chus Lampreave e Rossy de Palma, integram um grupo de atrizes, do qual, pelo menos uma 
sempre está no elenco de Pedro Almodóvar. Bibiana, em especial, ressalta um dos traços estéticos 
que este diretor faz questão de manter em suas narrativas: o neorrealismo italiano. Bibiana sempre 
é retratada como uma personagem que deambula a esmo, sem destino, ou objetivo, na narrativa, 
quando não está apenas de passagem na trama, pouca informação é passada a seu respeito. A 
intriga ainda é maior quando suas personagens são creditadas ao final do filme sempre com o 
mesmo nome: Bibí Andersen, independente da diegese a qual ela esteja inserida; 
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personagem: Laura P. Pablo e Antonio rompem o relacionamento: o 
cineasta confessa que ainda é apaixonado por Juan e que irá viajar para 
visitá-lo. Porém, Antonio é mais rápido. Durante a noite ele vai até o 
povoado onde Juan está e o assassina. Pablo chega ao destino tarde 
demais, no velório do jovem rapaz. A polícia o interroga e a guarda 
civil encontra o corpo de Juan na praia.  
 Pablo retorna à Madrid. Durante a viagem, em meio às 
lágrimas, ele sofre um acidente de carro, e fica com amnésia. A polícia 
descobre as cartas de Laura P., entregues pela mãe de Antonio; 
descobre também, que Pablo trabalha em seu novo roteiro uma 
personagem com o mesmo nome, fisicamente semelhante à sua irmã. 
Segundo a investigação, tanto as cartas, quanto o roteiro teriam a 
mesma origem: a máquina de escrever de Pablo. Este, ainda acometido 
pela amnésia, não consegue esclarecer nada. Todas as suspeitas recaem 
sobre Laura P., mas ninguém a encontra.  
 Enquanto Pablo ainda está internado, Antonio seduz Tina, que 
sem saber dos ocorridos, deixa-se levar pela relação. Depois de anos, 
ela volta a sentir-se desejada por outro homem. Pablo se recupera e sai 
do hospital. A polícia descobre que Antonio é o assassino de Juan. No 
apartamento de Tina, em negociação para se entregar aos 
investigadores (Fernando Guillén e Fernando Guillén Cuervo), 
Antonio a faz refém, até que seu amado lhe dê uma última noite de 
amor. Pablo aceita, porém Antonio comete suicídio logo em seguida, e 
A Lei do desejo (1987) encerra sua trama. 
 
3.2. O filme: ou breves considerações sobre a gênese do cinema 
do desejo 
 

Vulgarmente falando, desejo é a necessidade que alguém tem de 
ser absolutamente louco por você, que todas as partes do seu 
corpo sejam o prato preferido desta pessoa, que o simples fato 
de lhe ter nos braços o faz esquecer todos os problemas que 
vivemos hoje. Mas desejo não é só isso. É o desejo de possuir a 
alma do outro. E eu sei o quão isso pode ser desconfortável. 
Ninguém pode querer ser o todo do outro, até porque assim, 
não se pode viver a sua própria vida. 
Pedro Almodóvar, no press book de A Lei do desejo (1987)87 

                                                           
87 ALMODÓVAR, Pedro. Law of desire – Press notes. Disponível em: 
<https://goo.gl/rJl2T1>.  Acesso em: 04 mar. 2016; 

https://goo.gl/rJl2T1


 
(71) 

 
A Lei do desejo (1987) é o sétimo longa-metragem de Pedro 

Almodóvar e marca sua independência artística e econômica. Neste 
mesmo ano, em sociedade com seu irmão Agustín, ele funda a El Deseo, 
sua própria produtora. O desejo de, na escrita revelar sua essência, 
mesmo que fantasiosa e paralela à realidade, herdada desde sua infância 
na relação com sua mãe88, agora também teria o seu irmão como aliado. 
Em uma relação amorosa, Almodóvar vê a presença de seu irmão em 
sua sociedade 
 

como um interlocutor privilegiado; não como um produtor, 
mas, sobretudo, como o leitor de um romance, nos argumentos 
e roteiros que o apresento. Agustín tem tanto respeito por mim 
que, durante esse período de gestação escrita, nunca poderia me 
dar uma opinião de produtor. Teria medo de me distrair 
(ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p. 89, tradução nossa).     

 

 
Fig. 31 – Agustín e Pedro Almodóvar. 

 
Nascia assim mais do que seu cinema autoral, mas também o 

obsessivo desejo de Almodóvar em fundar uma família, que ele 
constrói com as próprias mãos, segundo seu próprio gosto. Seus filmes, 
a partir de então, passam a falar de todas as formas de amor que se 
possa esperar: do real e da ficção, esta “um outro nascimento particular 
que consiste em nada mais do que parir a si mesmo” (STRAUSS, 2007, 
p. 85, tradução nossa). Surge assim, em sua filmografia, um cinema de 
ser humano (grifo nosso), sem exclusividades, com o cinema marginal, 
agora tecnicamente mais sofisticado e psicologicamente mais 
elaborado.  

                                                           
88 Op. cit., p. 35; 
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O existencialismo da protagonista feminina, levantada no 
capítulo anterior, passa por uma vivência masculina, no elenco do filme 
Matador (1986)89, até chegar em uma essência humana, aquém da 
sexualidade e condição social do sujeito, em A Lei do desejo (1987). 
Segundo o autor Aleques Eiterer, no artigo Desejo de ficcionalizar,  
 

ousado em termos de nudez e de erotização do corpo 
masculino [A Lei do desejo] é uma obra rara em um cinema 
mundialmente dominado por um discurso patriarcal e 
sexualmente conservador; onde ‘a parte mais vulnerável do 
homem’ praticamente não existe. Seus personagens movidos 
pelo desejo são uma resposta à repressão sexual que prevaleceu 
durante a ditadura franquista e da qual Almodóvar sofreu 
consequências diretas (EITERER in. COUTINHO; LIRA 
GOMES, 2015, p.92). 

 
Consequências estas, que regidas pelo desejo, levaram 

Almodóvar a tomar medidas arriscadas para a produção deste seu 
filme.  Mesmo já reconhecido pela crítica internacional, a temática, 
agora abordada, o afastara de qualquer lei de incentivo, assim ele alega 
ter feito, 
 

então, algo que normalmente um cineasta nunca deve fazer: 
pedir um empréstimo pessoal ao banco. Se o filme não tivesse 
dado certo, meu irmão e eu teríamos ficado completamente 
arruinados, porque investimos tudo nele, o que tínhamos e o 
que não tínhamos (ALMODÓVAR in STRAUSS, 2007, p. 93, 
tradução nossa). 

 
Do enredo de A Lei do desejo (1987), apontaremos os momentos os 
quais as inserções dos números musicais revelam valores das 
personagens, que não só acrescentam informações à narrativa, mas 
também emanam este novo cenário do estilo almodovariano, 
assertivamente embasado por sua poética do desejo. 
 
3.3. ¡Oh, Virgen más pura!: um número musical e o desejo de ser 

No momento em que Tina e Ada retornam de uma visita que 
fizeram à Pablo, em seu apartamento, a encenação do filme pontua na 

                                                           
89 Matador - IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0091495>. Acesso em: 01 mar. 2016; 

http://www.imdb.com/title/tt0091495
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dialética entre simulacros e simulações, o quão a construção e a 
correlação das identidades dessas personagens, enquanto sujeitos da 
narrativa, acrescentam ou revelam informações, neste enredo 
desenvolvido por Almodóvar. Desta cena em diante, figurino, 
maquiagem e direção de arte enfatizam a leitura de que Tina pode ser 
considerada um simulacro da mãe de Ada, pela ausência com a qual ela 
convive durante sua infância, ao passo que a garota também pode ser 
considerada um simulacro de Tina pela essência feminina que assim é 
impregnada em sua identidade, dentro do enquadramento do plano.  
 

 
Fig. 32 – Figurino, maquiagem e direção de arte constroem Ada como 

simulacro de Tina na narrativa de A Lei do Desejo (1987). 

 
Esta constatação não se dá ao acaso, visto que a narrativa de A 

Lei do Desejo (1987), encontra-se no prólogo de seu primeiro número 
musical. Ada confessa para Tina que está triste por sentir que Pablo 
está apaixonado por outra pessoa. Sua ingenuidade infantil entra em 
contraponto com o fato dela estar vestida como mulher, que apostara 
em sua sedução, como meio de completar a ausência de uma figura 
feminina, fato que aflige sua identidade. Elas passam em frente ao 
colégio católico em que Tina estudou quando era criança, ainda 
menino, e decidem entrar na capela da instituição, onde Padre 
Constantino (German Cobos) tocava a música ¡Oh, Virgen más pura!90 
(Oh! Virgem mais pura!, tradução nossa) no órgão do altar. Tina, em 
um ato de devoção, reza cantarolando a canção, como quem busca 
recordar, ou presentificar (grifo nosso)91, um passado ali vivido. 
 Assim como em Que eu fiz para merecer isto? (1984), a maioria das 
músicas utilizadas em A Lei do desejo (1987), surge de meios, ou objetos 
inseridos na diegese da trama. A música aqui não faz uma climatização 

                                                           
90 ¡Oh, Virgen más pura!. Disponível em:  <https://goo.gl/EM6Kf6>. Acesso em: 14 mar. 
2016; 
91 BALLESTEROS, op. cit, p. 40; 

https://goo.gl/EM6Kf6
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melodramática do ambiente (TRAGTENBERG, 1999), via extra-
diegese, evocando o sofrimento das personagens, ou fazendo algum 
juízo moral das mesmas. O que torna não só esta, mas tantas outras 
cenas deste filme, como exemplos que possam questionar sua 
taxonomia melodramática clássica. 
 

  
Fig. 33 – Tina e Ada entram na paróquia do colégio. Tina canta no altar. 

 
Vejamos a letra da música que demarca a encenação deste 

número musical.  
 

Oh! Virgem mais pura 
angelical e rosa, 
mãe mais bonita,              
que o brilho do sol,  
atende minhas súplicas 
escuta meu canto, 
e enxuga meu pranto  
de amarga dor. 
Já sei que és boa,  
mãe que tem sido,  
portanto rendido 
te venho implorar. 
E te amando tanto,  
quão nada eu queria,    
teu desejo cumprido,    
teu desejo cumprido, 
Oh! Mãe do amor! 
(MORENO; GÓMEZ, 2004, p. 88, tradução nossa)92 

 

                                                           
92 MORENO, Pedro Vacas; GÓMEZ, Merche Vacas. Virgen más pura. in. Las Flores de mayo a 
la Virgen María. Madrid: Ed. Vision Libros, 2004; 



 
(75) 

Na tradição católica, este canto religioso atravessou suas 
origens italianas e adquiriu uma ressignificação na formação da 
identidade espanhola. No interior da Espanha, em especial, no mês de 
maio de todos os anos, desde o final do século XIX, procissões 
acompanhavam o culto à Virgem Maria, com fiéis que carregavam 
grandes maços de flores, enquanto ícone de quem venerava sua 
santíssima virgindade. Ao longo da ditadura franquista, as 
comemorações católicas do mês de maio passaram a ser incorporadas 
nos calendários escolares, sendo o recitar das canções católicas 
marianas, atividade curricular obrigatória (MORENO; GÓMEZ, 2004, 
p.11, tradução nossa). Marcando assim, a infância de muitos que 
posteriormente se manifestariam enquanto artistas na movida madrileña, 
como Pedro Almodóvar.     

Como já fora citado, há uma alegoria feminina aplicada às 
personagens no prólogo desta cena. Tina e Ada podem ser 
consideradas aqui enquanto simulacros femininos. Esta aplicação não é 
por acaso. Ela vem do plano externo anterior, na calçada da igreja, 
percorre toda a profundidade da mise-en-scène, ressaltando valores como 
a feminilidade e a devoção de Tina, até que essa chegue ao altar. Antes 
que ela termine de cantar a primeira estrofe da música, ao dizer a frase 
‘escuta o meu canto’, um plano é inserido na montagem, em um novo 
eixo criado - assim como o ocorrido com Antonio, logo após sua 
apresentação no número musical Nur nicht aus liebe weinen, no filme Que 
eu fiz para merecer isto? (1984), anteriormente analisado. 

Ressalta-se aqui Tina encarando o religioso, sua devoção dá 
lugar a um enunciado musical que transita, dialeticamente, entre a 
revelação de um drama, e a sedução de uma mulher. 
 

   
Fig. 34 – Entre a devoção e a sensualidade: a mudança de eixo durante a 

encenação de ¡Oh, Virgen más pura!. 
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A sedução baudrillardiana que o número musical ¡Oh, Virgen 
más pura! pleiteia é tornar sua realidade dúbia, há na mise-en-scène a 
concomitância masculina e feminina,  
 

que produz um simulacro em plena consciência do jogo e do 
artifício [...] um desprendimento do real por meio do próprio 
excesso de aparências do real, [...] uma mulher que já fora 
homem, que é sedutora, pessoa na qual, o seduzido por fim, 
reencontra-se (BAUDRILLARD, 1990, p.78, tradução nossa) 

 
Somente após esse enunciado musical, nessa dialética, a 

narrativa encontra as condições ideais para que ela confesse ser Tino, o 
menino que participava do coral regido pelo padre ali presente. Coral 
este, o qual ela alega ser a única lembrança boa de seu passado.  

Agora, Tina Quintero, casada e ‘mãe de família’, mesmo que 
em uma relação instável, procura um norte para sua identidade, algo 
que a forme e a imponha enquanto sujeito próprio de sua conjuntura 
social. Se a sedução aqui, não a complementou, ou não construiu sua 
identidade, ao menos expurgou a pedofilia da qual fora vítima quando 
criança, cicatrizando seu passado, para o desenvolvimento de sua 
trajetória futura. Essa dialética do discurso, considerada aqui como uma 
característica autoral almodovariana, neste sentido, encaixa-se também 
nas considerações baudrillardianas, quanto à sedução transexual. 
Segundo o autor, a sedução neste caso,  
 

sempre é mais singular e sublime que o sexo, e é ela que forma 
e informa o discurso ao qual atribuímos o preço maior [...]. É 
que uma mulher/não-mulher, movendo-se entre signos, é mais 
capaz de chegar ao extremo da sedução enquanto seu objetivo, 
do que uma mulher verdadeira, já justificada por seu sexo [...], 
essa transubstanciação do sexo nos signos, que é o segredo de 
toda sedução que está além do sexo biológico masculino ou do 
feminino (BAUDRILLARD, 1990, p.18, tradução nossa).     

 
Apesar da tradição religiosa, prefere-se aqui considerar, 

sobretudo com base na afirmação acima, que esta cena possua uma 
tônica muito mais noir do que insistentemente autobiográfica, como a 
crítica vê este filme. Essa característica autobiográfica ganhou força, 
sobretudo, após o lançamento do filme Má educação (2004). Muitos 
comparam o retorno de Tina à igreja que marcara sua infância, com o 
retorno de Juan-Ángel (Gael García Bernal), na mesma situação, ao 
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interpretar o seu irmão transexual Ignacio (Francisco Boira). Ainda 
nesta comparação, a autobiografia ganha um equivocado 
embasamento, apenas pelo fato de Almodóvar afirmar que também 
abandonara o coral religioso durante sua infância, mas continuamente 
retome o cenário religioso como pano de fundo das suas obras 
(MACKENZIE apud. FUENTES in. EPPS; KAKOUDAKI, 2009, 
p.431, tradução nossa). 

Nesta cena, efetivamente, temos aqui o exemplo de uma 
revelação de uma informação, que corrobora com o desenvolvimento 
do enredo. Longe de juízos morais, do que possa ter ocorrido entre 
Tina e o Padre, a representação do desejo constitui, neste epifânico 
momento, o limite entre a vingança e a retribuição do que Tina 
vivenciara, prevalecendo este desejo sobre a sugestão da pedofilia 
explícita, firmando-se assim, o que o pesquisador Victor Fuentes93 
nomeou enquanto “dialética da encenação” (FUENTES in. EPPS; 
KAKOUDAKI, 2009, p.431, tradução nossa).  

Dialética esta, que se torna explícita também por outros 
elementos, como o fato de Tina sentir-se condenada à solidão. Ela só 
tivera dois homens em sua vida: Padre Constantino e seu pai. Ambos a 
abandonaram, tanto quando menino quanto quando mulher. Mais 
adiante o enredo de Almodóvar revela que Tina trocara de sexo, para 
viver uma relação incestuosa com seu pai e ser promovida assim, da 
função de filha à função de esposa neste matrimônio, tornando ainda 
mais efusiva a dialética de sua identidade.  

Tina pede ao Padre Constantino para voltar a cantar no coral, 
mas é proibida. Não por sua sexualidade, mas pelo fato de lá estarem 
suas lembranças do passado, que tiveram Constantino enquanto 
coadjuvante. Este, que agora preza por sua essência masculina, obriga-a 
a se retirar, aproveitando-se também da alegoria religiosa impressa em 
sua identidade. Ele afirma que se é fé que ela procura, ela acharia em 
qualquer outro lugar, por Deus ser omnipresente. Aqui o presentificar 
do passado, ritualizado pelo número musical ¡Oh, Virgen más pura!, 
chega ao seu fim, incitando a tomada de consciência da personagem na 

                                                           
93 Este autor, em seu artigo Bad education: fictional autobiography and meta-film noir, aponta não só as 
possíveis relações existentes entre os filmes A Lei do desejo (1987) e Má educação (2004), como 
traços do gênero noir na filmografia almodovariana, levando em consideração sobretudo o não 
julgamento moral das ações das personagens, nestas produções; 
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narrativa, tomada esta que traz sua nova identidade, sua vida94, seu 
novo recomeçar a agir e desejar a ser mulher em sua aparência e sua 
essência, durante todo o enredo de A Lei do desejo (1987). 
 

  
Fig. 35 – Tina mulher e mãe de família: uma nova identidade após o número 

musical ¡Oh, Virgen más pura!. 

 
3.4. Né me quitte pas: um número musical e o desejo de amar 
 

[Em A Lei do desejo] a própria personagem de Carmen Maura 
não deixa de ser uma autocriação ficcional, se pensarmos que 
ela é uma transexual que faz questão de viver sua feminilidade, 
apagando todas as evidência de seu passado, da vida real.   
Aleques Eiterer, no artigo Desejo de ficcionalizar (2015)95 

 
Tais quais as personagens de Que eu fiz para merecer isto? (1984) 

passam por uma tomada de consciência, sobretudo no número musical 
La Bien pagá, ainda que em diferentes níveis, os anseios e desejos de 
Tina, revelados em ¡Oh, Virgen más pura!, passam também a formatar o 
mesmo efeito narrativo no enredo de A Lei do desejo (1987). Tina, no 
altar da catedral, ao cantar para o Padre Constantino, na medida em 
que presentifica o seu passado enquanto menino, vítima de pedofilia, 
concomitantemente à sua essência sedutora feminina, revela e expõe 
seu objetivo na trama: sentir-se desejada. Fato que pode ser enfatizado 
também pela instabilidade de sua relação com Bibí Andersen. Em 
busca de solução, ou até mesmo firmação de sua identidade, Tina 
almeja a conquista de seu desejo, mesmo que para isso tenha que 
seduzir e ser o mais feminina possível, seja socialmente e até mesmo 
artisticamente, trabalhando no elenco de A Voz humana, um projeto, 
como citado anteriormente, dirigido por seu irmão Pablo. Esta cena 
cabe como exemplo de um desejo dessa personagem, discutido pelo 

                                                           
94 Em um viés hereditário, teríamos aqui uma analogia ao comportamento de Pablo, que 
ficcionaliza o desenrolar de suas relações amorosas com Juan, sendo ele o autor das cartas que 
gostaria de receber de Juan; 
95 EITERER in. COUTINHO; LIRA GOMES, 2015, p. 92; 
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autor Aleques Eiterer em sua análise sobre A Lei do Desejo (La Ley del 
deseo, 1987). Segundo este autor 
 

Pablo traz a sobreposição de camadas diegéticas distintas para 
sua realidade, em uma única mise-en-scène. [...], enquanto cineasta, 
ele seria obcecado em ficcionalizar o que falta em sua vida, 
preenchendo com retalhos autobiográficos, a criação continua 
de suas obras (EITERER in. COUTINHO; LIRA GOMES, 
2015, p.92). 

 
O texto A Voz humana é literalmente encenado durante o 

número musical96 Né me quitte pas97 (Não me abandone, tradução nossa). 
Tal texto não é da autoria de Pedro Almodóvar, e sim do poeta, 
romancista, cineasta, designer, dramaturgo, ator e acima de tudo, 
encenador teatral francês, Jean Cocteau98. Neste texto datado de 1930, 
Cocteau conseguiu conjugar com maestria os novos e velhos códigos 
verbais da sua época, a linguagem de sua encenação e tecnologias do 
modernismo que fizeram desta sua obra um paradoxo: um avant-garde 
clássico. A Voz humana conta a história de uma solitária mulher que 
fala ao telefone com o seu invisível e inaudível amante perdido, que a 
deixou para ser casar com outra. No texto, o telefone mostra ser o 
perfeito adereço que permitiu a Cocteau explorar as ideias e 
sentimentos da comunicação humana. 
 

  
Fig. 36 – Ana Magnani99 e Ingrid Bergman100 em outras encenações de A Voz 

humana que marcaram a história do cinema e da televisão. 

                                                           
96Né me quitte pas. Disponível em:  <https://goo.gl/yeCFrK>. Acesso em: 9 nov. 2015; 
97 BREL, Jacques. Né me quitte pas in. Las Canciones de Almodóvar. Intérprete: Maysa 
Matarazzo. Espanha : El Deseo e Hispavox, 1998, 1CD; 
98 COCTEAU, Jean. La Voix humaine. Paris: Ed. Théâtre Stock, 2001; 
99 L’amore. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0040092>. Acesso em: 20 mai. 2016; 
100 The human voice. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0061794>. Acesso em: 20 mai. 2016;  

https://goo.gl/yeCFrK
http://www.imdb.com/title/tt0040092
http://www.imdb.com/title/tt0061794
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A encenação deste texto é o resultado do acúmulo de diversos 

elementos que conduzem a narrativa de A Lei do desejo (1987) até este 
ponto. Desde o início do filme, tal cena é pré-anunciada materialmente 
com elementos da direção de arte. Sabe-se, não de forma clara, que se 
trata de um texto de Jean Cocteau, e por esse material também não fica 
claro se Pablo fará um filme ou uma peça de teatro. 
 

   
Fig. 37 – A direção de arte como mecanismo de revelação da obra de Jean 

Cocteau ao longo da narrativa de A Lei do desejo (1987). 

 
Já a música de Jacques Brel, prova aqui a sua 

multifuncionalidade, o seu potencial está além de climatizar o 
melodrama diegético (TRAGTENBERG, 1999).  Esta canção, 
anteriormente no enredo, já fora bastante significativa e reveladora das 
personagens do filme. É uma canção que o cineasta ouviu em casa 
muitas vezes. Ele põe o disco na noite em que Juan vai encontra-lo 
para se despedir. Ora, é Juan quem vai abandoná-lo e, quando bate na 
porta, ouve a canção que diz: ‘não me abandone’ (ALMODÓVAR in 
STRAUSS, 2007, p. 93, tradução nossa). Ela perde esta função, adotada 
até os trinta e sete minutos de duração do filme, para ilustrar o 
sofrimento de Pablo com a separação de Juan, para a partir deste 
ponto, verbalizar por meio do canto da pequena Ada o fluxo da 
narrativa adiante.  
 

  
Fig. 38 – A multifuncionalidade de Né me quitte pas: da despedida de Juan até a 

interpretação de Tina. 
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A obra de Almodóvar passa então a ser intertextual, tanto 

autoral quanto artisticamente. Autoral no sentido de que as obras de 
Jean Cocteau101 e Jacques Brel passam a compor um único enunciado 
na narrativa, as escritas destes autores são utilizadas aqui de modo 
fidedigno. Artisticamente o filme é trabalhado no limite entre o teatro e 
o cinema. A cena não é projetada ou exibida em alguma tela. Pode ser 
considerada teatral por assim ter sido publicada por Cocteau, e também 
pode ser considerada cinematográfica, por Ada cantar em cima de um 
carrinho com trilhos, utilizado para fazer movimentos de travelling 
(RODRIGUES, 2002) em produções cinematográficas. Aqui, opta-se 
por um olhar baudrillardiano da encenação, um olhar dialético entre o 
simulacro e a simulação do teatro e do cinema.  
 

  

 
Fig. 39 – Entre o palco, a coxia e o travelling: a dialética entre teatro 

e cinema em Né me quitte pas. 

 
Vejamos na letra de Né me quitte pas quais são as informações 

que a música de Jacques Brel insere na narrativa 
 

Não me abandones 
É preciso esquecer  
Podemos esquecer tudo 
O que nos foge já  

                                                           
101 A versão utilizada de A Voz humana para esta cena fora a tradução do francês para o espanhol 
feita pelo próprio Jean Cocteau (STRAUSS, 2007, p.93, tradução nossa);  
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Esquecer o tempo  
Dos mal-entendidos 
E o tempo perdido  
A procurar respostas  
Esquecer essas horas 
Que matavam por vezes  
Com tantos “porquês” 
A Felicidade  
Não me abandones 
Não me abandones 
Não me abandones 
Eu te oferecerei  
Pérolas de chuva  
Vindas de países  
Onde nunca chove 
Cruzarei a Terra  
Mesmo depois de morrer  
Para teu corpo cobrir  
De ouro e luz  
Criarei um reino 
Onde o amor será rei 
O amor será lei  
E onde tu reinarás  
Não me abandones 
Não me abandones 
Não me abandones 
(BREL, 1998, 1CD, tradução nossa) 

 
No transcorrer de Né me quitte pas, a música de Brel cantada 

por Ada pode ser considerada enquanto uma “sobreposição de 
camadas ficcionais” (EITERER in. COUTINHO; LIRA GOMES, 
2015, p.93), performativas e sublimadas que atuam assertivamente na 
revelação de informações dentro da profundidade de campo de sua 
encenação. Essas são camadas que traçam uma convergência cênica na 
leitura da cena. Em um primeiro momento, Ada pode ser considerada 
como a essência, ou até mesmo o inconsciente da personagem de 
Cocteau, abandonada pelo seu marido; enquanto Tina, o consciente, ou 
a presentificação da mesma. Alguém que quer destruir e promover o 
futuro de uma nova identidade, mas que quando posta em destaque 
para ditar valores – considerando aqui o seu telefone enquanto aparato 
baudrillardiano – pauta-os pela aparência de uma voz humana que não 
lhe pertence, nula e submissa à função de seu eu. 
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Fig. 40 – A sublimação do eu e a representação das identidades na 

profundidade de campo de Né me quitte pas. 

 
Assim como Que eu fiz para merecer isto? (1984), valores extra-

diegéticos imprimem aqui informações significativas para a crítica da 
trama. Na mais baudrillardiana dialética das identidades, Maura é 
mulher e interpreta uma transexual, já Bibiana é transexual e interpreta 
uma mulher. Ao espectador que tem ciência desta informação, que não 
é essencial102 para a compreensão da história, Almodóvar afirma que 
busca  
 

um mergulho na essência humana. O cinema é uma 
representação em todos os sentidos da palavra; é por meio 
dessa representação que chego à verdade do real [...]. 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 [...]. Para 
mim, 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 [em A 
Lei do desejo] era uma mulher que representasse a feminilidade 
exagerada, tensa e exibicionista de um transexual. Por isso, pedi 
a Carmen Maura que imitasse alguém que imitasse uma mulher 
(ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p.94, tradução nossa). 

 

                                                           
102 A intertextualidade almodovariana, citada na introdução deste estudo, casa aqui com os 
conceitos desenvolvidos por Elin Diamond, sobre a performatividade dos enredos deste diretor, 
para esta autora “toda performance contém traços de outras performances e produz assim 
experiências de múltiplas leituras das diversas camadas de cada texto fílmico” (DIAMOND apud. 
BALLESTEROS in. EPPS; KAKOUDAKI, 2009, p.71, tradução nossa); 
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 Em um presente diegético, aprofundando a leitura desta 
encenação, a música de Brel também funciona tanto com uma 
expressão, revelação, e até mesmo expurgo do inconsciente da própria 
Tina103, quanto uma expressão do sofrimento que Ada sente pela 
saudade, ou por não se sentir amada e desejada, por sua própria mãe. 
Fato que deve aqui ser registrado é que a encenação deste número 
musical104 inspirou Almodóvar a escrever Mulheres à beira de um ataque de 
nervos (1988), o seu longa-metragem seguinte, que tem Carmen Maura 
no papel de Pepa, protagonista da trama. 
 

  
Fig. 41 – Tina, Pepa e o telefone vermelho: as referências de Jean Cocteau em 

A Lei do desejo (1987) e Mulheres à beira de um ataque de nervos (1988). 

 
A narrativa de Né me quitte pas avança, e as relações entre Tina, 

Bibí e Ada ficam explícitas, no momento em que a jovem menina 
retorna ao seu camarim. Neste entreato do número, Ada encontra Bibí, 
e esta não consegue se firmar enquanto sua mãe: Ada não aceita o 
convite de acompanhá-la nas viagens de seu trabalho e diz que ficará 
com Tina.  

A conversa entre Ada e Bibí se encerra. Tina encara Bibí no 
camarim, Ada retoma sua posição em cena, e ambas, novamente no 
limite dialético entre o simulacro e a simulação, choram pelo 
sofrimento de perder a mulher que amam, verbalizando por meio do 
texto do número musical a revelação, ou o expurgo, de suas 
identidades. Né me quitte pas chega ao seu fim, e na cena seguinte, Pablo 

                                                           
103 Por este aspecto, sobretudo, pela agressividade aqui auferida, esta dissertação considera 
também a encenação de Né me quitte pas, enquanto a emesis de Tina, conceito levantado pelo teórico 
Peter Szondi, em sua Teoria do drama moderno, que nomeia tal ação como “a expulsão súbita do 
inconsciente ao meio cênico” (SZONDI, 2001, p.10). Coincidentemente, êmese, na língua 
portuguesa, é um termo médico que significa “a expulsão súbita do conteúdo gástrico pela boca, 
ou o ato de vomitar” (ZEMBACK, 2013, p.65, tradução nossa); 
104 A atuação de Carmen Maura é brilhantemente acentuada nesta cena a partir do momento em 
que cada ação sua – como os golpes de machado, o atender ao telefone, ou o acender o cigarro – 
casa com o ritmo e harmonia de cada acorde de Né me quitte pas; 
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critica a interpretação de sua irmã durante o espetáculo. Urgentemente, 
é chegada a hora de se retomar o drama do protagonista da obra, 
mesmo que para isso sejam necessários outros números musicais que 
revelem valores de sua identidade até então desconhecidos, como os 
que serão analisados a seguir. 
 

 

 
Fig. 42 – O entreato e a dialética do sofrimento em Né me quitte pas. 

 
3.5. Lo Dudo: um número musical, um epílogo, um desejo de 
sofrer 
 

Tens um sexo e deves encontrar o bom uso; 
Tens um inconsciente, e é preciso que ‘isso’ fale; 
Tens um corpo e é preciso usufruí-lo; 
Tens libido e é preciso gastá-la: não importa como. 
Jean Baudrillard, no livro Da Sedução (Seduction, 1990)105 

 
Após recuperar sua memória, no acidente que sofrera ao 

retornar do velório de Juan, Pablo conta para Tina que Antonio é o 
assassino de seu ex-namorado. Porém, o mesmo não esperava que 
Antonio houvesse enganado sua irmã e estava a seduzindo, como 
forma de se reaproximar do cineasta. Ao saber que Antonio está na 

                                                           
105 BAUDRILLARD, 1990, p.47, tradução nossa;  
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casa de Tina, ele a telefona e avisa que a polícia está a caminho. 
Armado, Antonio conduz Tina, sua refém, até a sacada do apartamento 
e troca tiros com a polícia. Ao negociar, diz que só a libertará se puder 
conversar pessoalmente com Pablo. Este aceita a proposta.  

Na sala de Tina, agora Pablo parece ter tomado consciência106 
da deformação de sua identidade: ele olha para sua máquina de 
escrever, que sua irmã trouxera de volta do hospital, e a culpa por todo 
o ocorrido. Isolados em um apartamento, destacados pelo 
enquadramento e profundidade de campo da encenação, é chegada a 
hora do par romântico da trama livrar-se de aparências para buscar no 
outro, aquilo que completará sua identidade e lhe firmará enquanto 
sujeito, para a solução do enredo. 

Ainda sobre a impressão etérea que outros objetos trazem à 
obra de arte, levantadas por Baudrillard em diversas ocasiões, como a 
direção de arte e cenografia cinematográfica, pode-se considerar aqui, 
que não só no apartamento de Tina, mas também, outras locações de 
A Lei do desejo (1987) trabalham com objetos que emanam  
 

translucidez, fragilidade, dessuetude – daí a insistência de 
papéis, cartas, espelhos e relógios, signos apagados e obsoletos 
de uma transcendência diluída no cotidiano [...] são o signo de 
uma leve vertigem, que é a de uma vida anterior, de uma 
aparência anterior à realidade, em cena, presentificada 
(BAUDRILLARD, 1990, p.70-71, tradução nossa). 

 

 
Fig. 43 – Identidades isoladas e destacadas pelo enquadramento e 

profundidade de campo de Lo Dudo. 

 

                                                           
106 Como ocorrera com Tina ao longo da trama, sobretudo nos números musicais analisados 
anteriormente; 
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A análise desta cena pretende ressaltar uma das hipóteses 
propostas por este estudo: ver o número musical enquanto um jogo 
cênico de relações interpessoais, o qual o seu enunciador, aquele que 
dita e revela os seus valores, acrescentando informações até então 
desconhecidas na narrativa, tem função importante tão qual o receptor 
deste enunciado, que se apropria destes valores para formação de sua 
identidade e sua imposição enquanto sujeito ao longo da trama.  

Pablo até então tomado pelo desafio de sobrepor sua essência 
à sua personagem, à sua própria criação, ao redigir cartas sob o 
heterônimo Laura P, é posto agora em uma função passiva, ouvinte do 
enunciado que se estabelecerá. Refém e impossibilitado de andar, pelo 
acidente que sofreu, ele é acomodado em uma cadeira, para que 
Antonio exponha seu sofrimento, sua sedução falha, seu amor não 
correspondido. Se o jogo de aparências, simulacros e simulação de 
identidades, não lhe atendeu carnalmente, é no número musical107, por 
meio do canto da música Lo Dudo108 (Eu duvido, tradução nossa),  que a 
personagem encontra sua forma de se expor, dentro do seguinte texto 
 

Eu duvido, eu duvido, eu duvido, 
que você comece a amar, 
como eu te amo. 
Eu duvido, eu duvido, eu duvido, 
você encontrar um amor mais puro, 
como você tem em mim. 
Encontrarás muitas aventuras sem amor, 
e no fim de tudo, 
só terás dor. 
Te darão prazeres, 
frenesi, 
Ilusão mais insincera, 
Como a que eu te dei. 
Eu duvido, eu duvido, eu duvido, 
você encontrar um amor mais puro, 
como você tem em mim.  
(NAVARRO, 1998, 1CD, tradução nossa) 

 
 

                                                           
107Lo Dudo. Disponível em: <https://goo.gl/kwEKQZ> . Acesso em: 9 nov. 2015; 
108 NAVARRO, Chucho. Lo Dudo in. Las Canciones de Almodóvar. Intérpretes: Trío Los 
Panchos. Espanha: El Deseo e Hispavox, 1998, 1CD; 

https://goo.gl/kwEKQZ
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Fig. 44 – Pablo, Antonio e o fim da dialética de identidades em Lo Dudo. 

 
Pablo, sem reação, logo é abraçado por Antonio e levado para 

a cama. A sedução que daqui surge é consumada em um ato sexual. 
Sedução esta, que ilustra o ritual de formação da identidade com a 
busca de valores complementares no outro, como definido por Jean 
Baudrillard, e evidenciado no desenvolver desta pesquisa. Esta busca 
que pode ser “sedutora, subversiva e efêmera” (BAUDRILLARD, 
op.cit, p.21), nesta cena em si, pode ser ilustrada com o fato de, em sua 
encenação, o sexo e a violência estarem em uma dialética constante. 
Antonio quer matar, mas também quer um último instante com seu 
amor, antes de cometer o suicídio. Na obra de Almodóvar, este limite 
da encenação entre o realismo mimético e diegético (ALLINSON, 
op.cit, p.27), entre a sedução, o sexo e a violência, já havia marcado 
presença nas cenas entre María Cardenal e Diego Montez (Assumpta 
Serna e Nacho Martínez), no filme Matador (1986), onde o sexo, não 
fora finalizado pelo gozo e pelo prazer, mas sim por um árduo golpe de 
tauromaquia, tal qual é utilizado na finalização de touradas.  

Em A Lei do desejo (1987), ainda que Pablo, aparentemente 
possa se sentir enquanto peça do jogo imposto por Antonio, este, tanto 
na música que canta quanto no seu diálogo posterior, assume que sofre, 
seu amor é doentio, e que está ciente disso desde que o conhecera. 
Antonio pede que Pablo, na única hora que a polícia o cedeu de 
negociação, se entregue ao seu amor. Ali e tão somente naquela 
situação de isolamento, um amor sincero, longe de aparências, onde só 
impera o desejo enquanto essência humana (BAUDRILLARD, 1992, 
p.9). Mesmo que esse desejo tenha um preço alto: Pablo demonstra 
que ainda ama Antonio, mas Antonio se mata.  
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Fig. 45 – O amor, o rito de consciência e o final de A Lei do desejo (1987). 

 
O enredo de A Lei do desejo (1987) chega ao seu fim, e o 

cineasta, em um rito de consciência, ou até mesmo reformulação ou 
catarse de sua identidade  
 

joga sua máquina de escrever pela janela e ela explode ao cair 
em uma caçamba de lixo. Sua vida não precisa ser mais 
ficcionalizada, pois se tornou tão mais autêntica do que 
qualquer ficção que ele poderia criar (EITERER in. 
COUTINHO; LIRA GOMES, 2015, p.93). 
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4. A SEDUÇÃO, A RECONSTRUÇÃO E OS NÚMEROS 
MUSICAIS DE MÁ EDUCAÇÃO (2004) 
 

Dezessete anos depois, em seu décimo sexto longa-metragem, 
Almodóvar retoma o desejo e a essência humana como meios 
explícitos de construção de suas personagens. Não por acaso, Má 
educação (2004) é uma de suas produções das quais mais se utiliza de 
números musicais para o acréscimo e revelação de informações ao seu 
enredo. Seus cinco números109 musicais serão analisados a seguir, 
levando em consideração, sobretudo, que estas informações interligam 
as diegeses paralelas presentes em todo o enredo. 

Tais diegeses tornaram-se um marco “iconoclasta” (TRIGO in. 
COUTINHO; LIRA GOMES, 2015, p.160) na carreira de Almodóvar, 
um reencontro com a rebeldia de sua estilística consagrada na década 
de oitenta. Estilística esta que após a produção de Mulheres à beira de um 
ataque de nervos (1988), e sua repercussão internacional, o tornaram um 
diretor gradativamente mais “light, ou palatável ao público comercial 
apto ao cinema clássico contemporâneo” (TRIGO in. COUTINHO; 
LIRA GOMES, 2015, p.160).  
 

 
Fig. 46 – Cartaz do filme Má educação (2004). 

 
4.1. O enredo 

Enrique Goded (Fele Martínez) é um jovem cineasta no auge 
de sua carreira. Em seu repertório, já acumula três longas-metragens, 
com apenas vinte e sete anos de idade. Ele tem o costume de, em sua 

                                                           
109 Seu único outro filme que conseguiu atingir a mesma quantidade de números musicais, ao 
longo de sua trama, foi A Flor do meu segredo (1995); 
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produtora, a El Azar110, recortar das páginas dos jornais notícias que o 
interessam para a elaboração de seus próximos roteiros. A campainha 
toca, e o assistente de Enrique, Martín (Juan Fernandéz), recebe o 
jovem rapaz Ignacio Rodriguez (Gael García Bernal), que se apresenta 
como amigo de colégio do cineasta. Enrique lembra-se deste seu 
amigo, mas não vê nenhuma semelhança com o rapaz que ali está. 
Acredita então que pelos dezesseis anos que os afastaram, seu amigo 
tenha mudado, e pede que Martín leve o rapaz até sua sala. 
 

  
Fig. 47 – Ignacio, Enrique e Martín na produtora El Azar. 

 
Desde sua infância, Ignacio aos poucos trocou seu gosto pela 

literatura, pelas artes cênicas e pelo cinema. Ele entrega a Enrique o 
argumento do roteiro de A Visita: inspirado na infância de ambos 
(Nacho Pérez e Raúl García Forneiro), na época em que estudavam no 
Colégio San Juan, e sobretudo os abusos que ambos sofreram por parte 
do Padre Manolo (Daniel Giménez Cacho), diretor da instituição. O 
argumento também aborda o que marcou a descoberta de suas 
puberdades: o futebol, as aulas de religião, as missas cantadas em latim, 
as idas ao cinema e a descoberta de seus heróis e de suas divas, aqui em 
especial, Sara Montiel111. No argumento de A Visita, seus protagonistas 
se encontram anos depois, quando já são adultos. Padre Manolo largou 
a batina e se tornou jornalista, editor chefe de uma revista; Enrique 
(Alberto Ferreiro) se tornou um pai de família; já Ignacio se 

                                                           
110 Uma paródia clara à El Deseo, produtora do próprio Pedro Almodóvar; 
111 Para Almodóvar, Sara Montiel é para Espanha, o que Mae West foi para os Estados Unidos nas 
décadas de sessenta e setenta. Montiel promoveu a reformulação do conceito de diva teatral, 
cinematográfica, e principalmente performativa. Sua silhueta de formas pronunciadas e atitudes 
provocantes, logo a realocaram como referencial de beleza e identidade feminina, para a beleza e 
identidade queer. A importância de sua representação no enredo de Má educação (2004), é abordada 
por Marvin D’Lugo no artigo Postnostalgia in Bad Education: written on the body of Sara Montiel 
(D’LUGO in. EPPS; KAKOUDAKI, 2009, p.357), que será retomado na análise da encenação 
dos números musicais a seguir; 
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transformou em Zahara112 (Gael García Bernal), travesti adicto, 
intérprete de Sara Montiel, parceiro do também travesti Paquito (Javier 
Cámara). Juntos eles trabalham na decadente companhia de teatro de 
revista La Bomba, além de serem estelionatários da noite boemia 
espanhola. Nesta ficção, o encontro entre estas personagens termina de 
forma trágica.  
 

   
Fig. 48 – Enrique, Ignacio, Padre Manolo, Zahara e Paquito: personagens que 

ilustram a leitura do argumento de A Visita. 

 
Enrique Goded lê o argumento e demonstra interesse. 

Relembra sua infância, sua história de amor com Ignacio, destruída pela 
pedofilia de Padre Manolo, além de sua expulsão do colégio. No 
argumento, o momento em que Ignacio, após ter se transformado em 
Zahara, volta à igreja do colégio em que estudou para chantagear Padre 
Manolo113, lhe instiga e causa interesse em produzir o projeto. Goded 
aceita escrever o roteiro de A Visita, mas é surpreendido em seu 
escritório quando Ignacio insiste que a partir daquele momento deveria 
ser chamado apenas pelo seu nome artístico Ángel Andrade, e que ele 
deveria interpretar a protagonista do filme, Zahara. Enrique discorda 
pelo fato de Ángel não possuir o tipo físico adequado ao personagem. 
Já Ángel ameaça e diz que se não for a protagonista, não cederá os 
direitos do filme.  
 Instigado, dias depois Enrique decide investigar quem 
realmente seria o sujeito que o havia visitado em sua produtora. Ele 
tem em mente que essa seja “uma das tarefas do narrador; indagar ao 
fundo seus personagens para entender e narrá-los melhor” 
(ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p. 255, tradução nossa). O 

                                                           
112 A poliglossia aqui discutida pode ser considerada como um elemento que estabelece relações 
entre as personagens, como uma alegoria reflexiva entre suas identidades, sobretudo, pela fonética 
semelhante que há entre os seus nomes: Sara e Zahara;   
113 MACKENZIE apud. FUENTES, op. cit., p.98; 
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cineasta descobre que o rapaz que fora lhe apresentar o projeto e lhe 
pedir emprego, não é Ignacio, e sim o seu irmão Juan Rodriguez. 
Enrique descobre que o verdadeiro Ignacio havia falecido três anos 
atrás, quando já era Zahara, assim que terminou de escrever A Visita.  
 

 
Fig. 49 – A verdadeira Zahara, que um dia fora Ignacio: o primeiro amor de 

Enrique. 

 
 Ángel Andrade volta a procurar Enrique, este acredita que o 
rapaz irá esclarecer os fatos, mas novamente é surpreendido quando 
percebe que o mesmo havia emagrecido, e feito a barba, para poder 
interpretar Zahara. Ángel diz que mesmo assim, caso Enrique prefira 
outro ator, ele agora cederá os direitos para realização do filme. Ángel 
não esclarece nenhum ocorrido, e faz questão de ressaltar o quanto 
estudou para a personagem que tanto quer fazer, inclusive tendo aulas 
com Sandra114, uma transexual especializada em interpretar Sara 
Montiel.  
 Enrique cede o papel à Ángel, e passa a se relacionar com o 
ator e impostor. Ele quer testá-lo para ver até aonde levará suas 
mentiras, quer saber como o seu primeiro amor, o verdadeiro Ignacio, 
morreu. Durante a fase de pré-produção de A Visita, a relação entre 
Enrique e Ángel não passa do carnal. Mesmo Enrique alterando o final 
do roteiro, considerando Padre José (Francisco Maestre) como 
assassino de Ignacio e Padre Manolo seu cúmplice. Ángel se submete 
às imposições de Enrique, e nada é esclarecido.  
  

                                                           
114 Sandra, há mais de vinte anos, é uma das coordenadoras do grupo GLTB-PSOE, organização 
mantida pelo governo espanhol, para os direitos LGBT. Em Má educação (2004), ela interpreta a si 
mesma, em um número musical que será analisado adiante. Em 2005, o diretor Janis Ozolins-
Ozols levou sua biografia ao documentário Sandra o Luis. IMDB – Internet Movie Database. 
Disponível em: <http://www.imdb.com/title/tt0478257>. Acesso em: 9 abr. 2016; 

http://www.imdb.com/title/tt0478257
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Fig. 50 – Ángel, Enrique e a sedução carnal na pré-produção de A Visita. 

 
Após a primeira diária de captação de seu novo longa, Enrique 

volta ao seu escritório para buscar suas coisas, e encontra com um 
desconhecido revirando seus pertences. Este se apresenta como 
Berenguer (Lluís Homar), mas Enrique reconhece que se trata do 
verdadeiro Padre Manolo, agora dezessete anos mais velho, como no 
argumento original de A Visita, longe da batina, e editor de uma 
revista. Quando Enrique vai expulsá-lo, Berenguer afirma saber quem 
matou Ignacio e quem realmente seria Ángel Andrade. Disposto a 
saber, mesmo que pague um preço alto por isso, Berenguer, o Padre 
Manolo, conta que se envolveu com Juan irmão de Ignacio. Este, 
efetivamente se tornou Zahara (Francisco Boira). Adicto convicto, o 
autêntico autor de A Visita, por meio da escrita, o ameaçava a levar sua 
vida para o conhecimento de sua esposa, de sua empresa e para as telas 
do cinema, com seu roteiro. Juan e o ex-padre o haviam assassinado.  
 

   
Fig. 51 – Enrique, Sr. Berenguer e a verdade sobre A Visita. 

 
Enquanto Enrique escuta grande parte da trajetória que 

marcou sua vida, ele não reage, apenas escuta de Berenguer aquilo que 
já sabia. Ele volta para sua residência, Juan pega um táxi e lhe persegue. 
O cineasta põe fim ao relacionamento que, mesmo sem julgamentos 
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morais efetivos, ele levara até as últimas consequências. Ele expulsa 
Juan de sua casa, e o faz levar dali tudo que lhe pertencia. Juan antes de 
partir entrega a carta que o verdadeiro Ignacio iria lhe entregar: ele 
estaria disposto a recomeçar, largar as drogas, refazer as alterações que 
Zahara trouxera ao seu corpo e ir atrás de seu amor. Mas o crime 
ocorrera e a narrativa de Má educação (2004) chega ao seu fim.  
 

  
Fig. 52 – Enrique e as verdades de Juan ao final de Má educação (2004). 

 
4.2. O filme: ou breves considerações sobre a retomada do desejo 
e a narrativa reflexiva 
 O marco iconoclasta ao qual a introdução deste capítulo 
refere-se está presente no artigo Reecontro com o espírito rebelde, de Luciano 
Trigo, em sua análise do filme Má educação (2004). Este autor considera 
este marco como a ruptura da modelagem a qual a estilística 
almodovariana se estagnara entre as produções de Mulheres à beira de um 
ataque de nervos (1988) e Fale com ela (Hable con ella, 2002)115, como uma 
conjuntura enfrentada por Almodóvar quanto sua aceitação no 
mercado comercial. Porém, a escrita do roteiro de Má educação (2004) é 
de longa data: foram dez anos de elaboração. Período este, o qual 
acredita-se aqui, que sua poética do desejo116 o levou a obsessivamente 
maturar qualquer adversidades enfrentada117, e assim ao seu estilo 
fossem acrescentados novos valores. Em Má educação (2004), há uma 
economia do humor e referências à cultura pop, as quais em um 
discurso adulto e intimista, o ato de narrar é, efetivamente, celebrado. 
 Neste discurso forma-se um labirinto de elipses temporais não 
lineares. Assim como em A Lei do desejo (1987), tratam-se de camadas 
ficcionais, porém desta vez mais elaboradas, e “que correspondem à 
fusões negras [...], uma profundidade dada não só ao filme, nem só a 

                                                           
115 Hable con ella. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0287467>. Acesso em: 10 abr. 2016;  
116 STRAUSS, op. cit., p. 35; 
117 BORDWELL, op. cit., p. 30; 

http://www.imdb.com/title/tt0287467
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narrativa, mas principalmente às personagens que revelam (grifo 
nosso) assim os seus valores” (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p. 
259, tradução nossa)118, agora de maneira dura, crua e explícita, porém, 
mais elaborada. 
 

   
Fig. 53 – A sedução de Ripley (Alain Delon), em O Sol por testemunha (Plein 

soleil, 1960), como referência para a criação das personagens de Gael García 
Bernal em Má educação (2004). 

 
Na língua espanhola, La Visita, título original dado ao 

argumento de Ignacio Rodriguez, significa tanto visita quanto visitante. 
As camadas ficcionais de Má educação (2004), com elipses temporais não 
lineares, possuem inúmeros destes sujeitos, que tornam estas estruturas 
reflexivas, como um espelho: mesmo que de modo desonesto, Ángel 
visita Enrique para levar o argumento de Ignacio, assim como Juan 
visita Berenguer para chantageá-lo, e Zahara faz o mesmo com Padre 
Manolo. São passagens de uma personagem a outra, de uma história a 
outra, mesmo em tempos diegéticos distintos, ou paralelos, mas que 
dependem um do outro para o desenvolvimento da trama. 
 

                                                           
118 Embora Almodóvar considere este seu filme o seu “cinema de invenção” (ALMODÓVAR in. 
STRAUSS, 2007, p. 258, tradução nossa), o mesmo faz questão em enfatizar, como citado 
anteriormente, a intertextualidade que esta produção traça com outras obras, como a referência de 
Ripley, personagem de Alain Delon, no filme O Sol por testemunha (1960), de René Clément, para a 
construção das personagens de Gael García Bernal, em Má educação (2004). Plein soleil. IMDB – 
Internet Movie Database. Disponível em: <http://www.imdb.com/title/tt0054189>. Acesso 
em: 10 abr. 2016; 

http://www.imdb.com/title/tt0054189
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Fig. 54 – Ignacio e Enrique; Juan e Berenguer; Zahara e Padre Manolo:  as 

“visitas narrativas” de Má educação (2004). 

 
Quanto ao relato, ou enunciado, da sedução Jean Baudrillard 

também aponta traços de sua reflexividade ao afirmar que  
 

“eu serei seu espelho” significa não “serei o seu reflexo” mas 
“serei seu engano”. Seduzir é morrer como realidade e 
produzir-se como engano. É ser presa de seu próprio engano e 
mover-se em um mundo encantado (BAUDRILLARD, 1990, 
p.79, tradução nossa).  

 
Enrique, como citado por Almodóvar119, é considerado como 

um investigador deste desenvolvimento, em sua trajetória enquanto 
personagem, ora em uma função ativa, ora em uma função passiva aos 
atos que vivencia a sua frente, põe em evidência as relações de causa e 
efeito destes eventos, estejam estes em seu tempo presente, em seu 
tempo de leitura do argumento, ou em seu tempo de captação de 
imagens de seu filme.  

Neste ciclo reflexivo dos fatos narrativos, o que realmente lhe 
interessa é a busca do que ocorrera com aquele que um dia fora o seu 
grande amor, Ignacio Rodriguez. Neste desvendar, Enrique torna-se 
suscetível às experiências mais adversas, desde o desejo carnal por Juan, 
como a descoberta do crime que este cometera; antes de um juízo 
moral da personagem, Almodóvar preza pela sobrevivência de sua 
personagem.  Este desvendar de Enrique, para ele  
 

                                                           
119 ALMODÓVAR in. STRAUSS, op. cit., p. 92; 
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é o paradigma do que é o cinema. [...] É certamente o que se 
procura de forma inconsciente quando se faz um filme: 
entrever os enigmas da vida, resolvê-los ou não, mas, em todo 
caso, revelá-los (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p. 259, 
tradução nossa).               

 
São nestas revelações, recorrentes em seus distintos tempos 

diegéticos, que os números musicais de Má educação (2004) acrescentam 
informações e auxiliam na interligação desta reflexividade dos fatos 
narrativos, sendo este recorte, o que guiará as análises a seguir. 

 
4.3. Enrique Goded, Ignacio Rodriguez e Sara Montiel: a 
convergência de valores para a construção dos simulacros de um 
número musical 
 

Somos machos e fêmeas, adultos e crianças, bichas e veados, 
chupadores e chupadoras, enrabadores e enrabadoras. Não 
aceitamos reduzir a um único sexo toda a nossa riqueza sexual. 
Nosso safismo é apenas uma faceta de nossa sexualidade. 
Judith Penton, no livro Da Sedução (Seduction, 1990)120 

 
 

Antes da análise a seguir, convém aqui frisarmos aspectos 
temporais e narrativos que o enredo levantado, no início deste capítulo, 
procurou traçar. Da relação entre Enrique e Ignacio, nas dependências 
do Colégio San Juan, datada aproximadamente de 1964121, até o 
trabalho de Zahara, com a trupe de La Bomba, em 1977122, e o contato 
entre Enrique, cineasta, Juan e o argumento cinematográfico que ele o 
entrega, em 1980, há uma trajetória temporal, extra-diegética, que 
imprime valores ora aparentes, ora ocultos,  à narrativa (D’LUGO in. 
EPPS; KAKOUDAKI, 2009, p.360, tradução nossa). 

Nesta trajetória temporal, que Almodóvar faz questão de 
ressaltar ser uma “autobiografia ficcional e não pessoal” (FUENTES 
in. EPPS; KAKOUDAKI, 2009, p.459, tradução nossa), muito da 
conjuntura política oriunda do regime ditatorial franquista, vivenciada 
pelo coletivo social espanhol, é trazida ao presente pelos signos 

                                                           
120 PENTON apud. BAUDRILLARD, 1990, p. 31, tradução nossa; 
121 Informação obtida por Enrique durante a leitura do texto de Ignacio; 
122 Ano considerado na medida em que Juan, quando confessa o crime, afirma que seu irmão 
terminou o texto que escreveu três anos antes de sua morte. Ano este em que ele conhece 
Enrique;  
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imagéticos de sua encenação. Um destes signos é o emprego da 
reciclada123 imagem de Sara Montiel, uma emblemática expressão do 
que se tornou a “desmarginalização de gênero” (YARZA apud. 
D’LUGO in. EPPS; KAKOUDAKI, 2009, p.357, tradução nossa) na 
era pós-franquista, era esta que formata o locus de todo 
desenvolvimento do enredo.  

Utiliza-se aqui o termo ‘signo imagético’ por esta constatação 
ser auferida em todas as “instâncias narrativas” (AUMONT, 2012, 
p.109) que compõem o enredo de Má educação (2004). A imagem de 
Sara Montiel está presente desde o motion design (RODRIGUES, 2002) 
criado para os créditos iniciais, passa pela direção de arte, na fachada da 
locação que representa a elipse temporal entre o cinema frequentado 
pelo par romântico do filme e o local das apresentações de Zahara, 
sendo nesta elipse, evidenciada pela intertextualidade almodovariana 
que soma à este roteiro trechos do filme Essa Mulher (Esa Mujer, 
1969)124, até chegar em alegorias de figurino e maquiagem que 
formatam a interpretação da transexual interpretada por Gael García 
Bernal. “A amplitude desta presença transforma as aplicações destas 
imagens em elementos que dramatizam o investimento de Enrique 
Goded em presentificar para solucionar os conflitos de seu passado” 
(D’LUGO in. EPPS; KAKOUDAKI, 2009, p.370, tradução nossa), 
podendo esta presentificação ser intimamente ligada à performatização 
de todo o elenco do filme, conforme, já citado, nos estudos de Isolina 
Ballesteros125. 

 

                                                           
123 “O lixo da cultura espanhola, relegado ao esquecimento, mas reciclado em imagens, sons e 
associações culturais com o passado, são frequentemente tomados como elementos incidentais 
cômicos no cinema de Almodóvar. Não é o caso de Má Educação” (YARZA apud. D’LUGO in. 
EPPS; KAKOUDAKI, 2009, p.357, tradução nossa);  
124 Neste filme, Sara Montiel é Soledad Romero Fuentes, ou Irmã Soledad. Uma mulher que 
decide retomar sua vida religiosa, anos depois após ter sido estuprada. Almodóvar afirma que esta 
produção o acompanha de longa data, servindo sempre como referência, desde o filme Maus 
Hábitos (1983).  Esa Mujer. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0064298>. Acesso em: 11 abr. 2016;    
125 BALLESTEROS, op. cit., p. 40; 

http://www.imdb.com/title/tt0064298
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Fig. 55 – Motion design, direção de arte e figurino: a presença de Sara Montiel 

em Má educação (2004). 
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Para Marvin D’Lugo, no artigo Postnostalgia in Bad Education: 
written on the body of Sara Montiel, o uso de Montiel “é uma ferramenta 
primordial para decifrar a hermenêutica misteriosa que envolve as 
múltiplas e reflexivas identidades do passado” (D’LUGO in. EPPS; 
KAKOUDAKI, 2009, p.357, tradução nossa) de cada personagem de 
Má educação (2004). D’Lugo ainda considera conivente empregar o 
conceito de “pós-nostalgia”126 em sua análise: considerando-o como 
um movimento de enraizamento sentimental entre as memórias de 
artistas e seus espectadores. O autor vai além ao afirmar que  
 

se trata de uma ficção, mas também se trata de uma releitura do 
que Sara Montiel foi enquanto ícone da cultura queer espanhola. 
Um ícone fixo e imutável, mas nas mãos de Almodóvar, um 
ícone de substância maleável, capaz de refazer significados, 
assim como ela mesmo fazia na função de atriz (D’LUGO in. 
EPPS; KAKOUDAKI, 2009, p.357-358, tradução nossa). 

 
Consideremos aqui que essa flexibilidade empregada, e 

vivenciada, por Almodóvar como embasamento para construção de um 
simulacro, efetivamente baudrillardiano, da autêntica Sara Montiel, 
ativado pela interpretação de Gael García Bernal, no papel da 
transexual Zahara. 

Retomemos a leitura que Enrique faz do argumento do longa-
metragem A Visita. No tempo diegético da leitura deste texto, as 
imagens que lhe vêm à cabeça ganham forma e passam a compor a 
narrativa. Embora Enrique não tenha certeza que, em sua produtora, 
aquele que está em sua frente seja o verdadeiro Ignacio, na encenação, 
ele apoia-se na referência imagética do presente, transferindo para 
leitura de seu passado, de sua infância, a significação daquele que lhe 
seduziu.  

Esta transferência merece destaque pois, no tempo diegético 
de leitura do roteiro, outras personas que foram comuns à vida destas 
personagens são representadas por outros atores, como o próprio 
Enrique (Fele Martínez/Alberto Ferreiro), e até mesmo o Padre 
Manolo (Daniel Giménez Cacho). Portanto, aqui considera-se a 
sublimação entre as memórias individuais e as referências histórico-
culturais, como uma convergência que Almodóvar imprime aos seus 
personagens.  

                                                           
126 JAMESON, Frederic. Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism. Durham: 
Duke University Press, 1991;   
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Fig. 56 – Enrique, Manolo, Ignacio e Zahara: a representação da mesma 

identidade nas diversas camadas ficcionais de Má educação (2004). 
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“O simulacro de Sara Montiel é uma expressão sintomática do fetiche 
histórico de um pensamento do que fora algo do coletivo, 
personalizado ao passado de um único personagem” (D’LUGO in. 
EPPS; KAKOUDAKI, 2009, p.372, tradução nossa). Enrique lê o 
desejo de Ignacio em seu argumento: se tornar sexualmente Sara 
Montiel, e ser sexualmente possuído por Enrique. O próprio 
Almodóvar considera a integração de Montiel em seu trabalho como 
um fator que influencia diretamente sua narrativa. Segundo ele,   
 

[Sara Montiel] inventou uma forma de atuar sem se impor com 
modelos, a exemplo de Marlene Dietrich, que dizia seus textos 
de maneira quase incorreta, mas com uma força e uma 
personalidade enormes. [...]. É verdade que os homossexuais a 
cultuam. Para os dois rapazes de Má educação, portanto é como 
se eles vissem seu futuro no cinema. Um vai se tornar cantor, 
dançarino e transexual, o outro cineasta e homossexual. [...] O 
que mais me agrada nesse trecho é que se trata também de uma 
visita, uma vez que Sara Montiel, faz o papel de uma mulher 
que volta para ficar junto à madre superiora do convento onde 
ela própria fora freira. É portanto, a visita dentro de A Visita 
(ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p.271-272, tradução 
nossa)  

 
Nesta convergência de revelação de valores e essências, entre 

reflexos narrativos, elipses temporais e profundidades, os próximos 
números musicais analisados a seguir, mais do que uma instância 
narrativa, são um coletivo de significados, que nos mais baudrillardiano 
dos olhares, isola e, em destaque, seduzem. Além de, em um jogo de 
relações interpessoais, construírem um prólogo dos mistérios que ao 
longo da trama serão desvendados. 
 
4.4. Exotica: um número musical, uma antítese da sedução 

Enrique Goded, quando já está em sua residência lendo o 
argumento de A Visita, tem os relatos de seu passado que lhe vêm em 
sua mente organizados enquanto imagens do filme, de forma não 
linear. Antes mesmo de ser revelada, ou relembrada, alguma cena que 
remeta a relação de Enrique e Ignacio ainda quando crianças, a 
narrativa de Má educação (2004), envereda por números musicais e 
ressalta, por meio da sedução, mesmo que ficcionalmente, a trajetória 
de seu caso de amor.   
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Cenicamente, a locação do Cine Olympo127 dá lugar ao local de 
apresentações da companhia de teatro de revista La Bomba. A direção 
de arte e a cenografia constroem aqui, o trânsito desta elipse temporal, 
datada do intervalo entre 1964 e 1977128. A câmera torna-se primordial 
também para ilustrar essa passagem, com planos de pouco movimento, 
enquadra e delimita (BAUDRILLARD, 1991) o espaço da encenação, 
ilustrando as relações interpessoais que nela se estabelecem.  
 

 

  
Fig. 57 – Entre 1964 e 1977: o Cine Olympo transforma-se no local de 

apresentação de La Bomba. 

 
Nesta encenação, o enquadramento por si só já constrói uma 

dialética, ou uma multifuncionalidade espacial. Não se trata exatamente 
nem de um prostíbulo, tampouco de algum ambiente gay, nem ao 
menos de algum local próprio de alguma classe social. Aparentemente, 
Enrique estaria em um bar fazendo apostas. Quando ele se levanta e 
diz que vai sair e ir até a rua, muda de ideia e adentra um outro local 
interno, onde homens e mulheres, incluindo militares e senhoras de 
idade, estão presentes e assistem o início do espetáculo da companhia 
teatral ali presente.  

                                                           
127 Onde posteriormente o filme mostra Enrique e Ignacio, ainda crianças, assistindo os filmes de 
Sara Montiel;  
128 Op. cit., p. 98; 
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Fig. 58 – A transição e a delimitação espacial em Exotica. 

 
É provável que estes primeiros momentos absortos de 

encenação sejam propositalmente construídos para enfatizar o que a 
sedução ali irá construir. Neste plano geral (RODRIGUES, 2002), que 
caracteriza a pluralidade das identidades presentes neste espaço, um 
contra-plano (RODRIGUES, 2002), no mesmo eixo, introduz Paquito, 
travesti que se apresenta com o nome artístico de Paca. Paca não seduz. 
Não há um enquadramento que ressalte seus valores físicos, mas sim, 
um excesso de alegorias que tentam ressaltar sua feminilidade. 



 
(106) 

 
Fig.59 – Paca entre a essência e o destaque da aparência na encenação do 

número musical Exotica. 

 
 Exotica129 (IGLESIAS, 2004, 1CD) é a música que demarca 

seu número musical130. Trata-se de uma canção com ritmo e harmonia 
de traços pouco definidos, que trazem à cena múltiplas leituras de sua 
encenação131. No entanto, foquemos no significado de seu título: pela 
Real Academia Española, em seu Diccionario de la lengua española, exotica, 
entre outros significados, remete àquilo que seja “estranho, chocante, 
extravagante. Sinônimo de bailarina de cabaret”132. Nada mais adequado 
para ilustrar aquela que dança e usa das alegorias femininas para tentar 
seduzir. Paca parece tomar consciência de sua incapacidade quando, de 
modo grosseiro, obriga a plateia a lhe aplaudir. 
 

 
Fig. 60 – Paca, o aplauso e a sedução ao final de Exotica. 

 

                                                           
129 IGLESIAS, Alberto. Exotica. in. Bad education – Original soundtrack. Intérprete: Alberto 
Iglesias. Espanha: El Deseo, 2004, 1CD;  
130 Exotica. Disponível em: <https://goo.gl/z9CBI6>. Acesso em: 16 abr. 2016;  
131 Esta música de Alberto Iglesias é de curta duração: com trinta e quatro segundos, composta 
para o filme, contém apenas uma frase, não registrada em sua partitura. Por seu processo de 
masterização, o único enunciado da música torna-se de difícil compreensão. Essa música, também 
não fora divulgada no material promocional do filme, tampouco está no portfólio de seu 
compositor;  
132 Exotica. Diccionario de la lengua española – Real Academia Española. Disponível em 
<http://dle.rae.es/>. Acesso em: 13 abr. 2016; 
 

https://goo.gl/z9CBI6
http://dle.rae.es/
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É do seu não seduzir que se consagra o número musical 
seguinte, e ressalta-se assim que, “não necessariamente o discurso da 
sedução deva estar intrínseco ao ato sexual, pelo contrário, ele se torna 
mais funcional quando ameaça coisas além do que o sexo diz” 
(BAUDRILLARD, 1990, p.32, tradução nossa). O enquadramento se 
aproxima do palco em que Paca está, em uma amostragem, ressalta ao 
espectador que a sedução perde espaço para a comicidade. Para 
Almodóvar, esta sensação “fora extremamente calculada, e proposital, e 
tão somente atingida como eco do trabalho desenvolvido com Javier 
Cámara, no filme Fale com ela (2002) (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 
2007, p.262, tradução nossa). Para Baudrillard, esta negação da 
sedução, por vezes, é adotada para promover o momento seguinte.  
 

Há um desprendimento do real, por meio do próprio excesso 
de realidade. Não se trata de produzir uma aparência de 
confusão com valores reais, trata-se de produzir um simulacro 
em plena consciência do que está por vir como jogo e artifício 
(BAUDRILLARD, 1990, p. 73, tradução nossa).  

 
A própria personagem de Javier Cámara faz o prólogo do 

próximo número musical, ressaltando em seu texto que, conforme 
citado anteriormente, embasará a inserção de Zahara na narrativa. 
 
4.5. Quizás, quizás, quizás: um número musical, a sedução 
masculina e a desconstrução feminina 
 

A sedução é aquilo que desloca o sentido do discurso e o desvia 
de sua verdade. [...]. É o feminino que encarna o reversível, a 
possibilidade de jogo e de implicação simbólica. 
Jean Baudrillard, no livro Da Sedução (Seduction, 1990)133 

 
Há quem possa não ver relevância neste número musical em 

torno do enredo, por sua curta duração, ou até mesmo considera-lo 
enquanto jogada de marketing, pela presença de Gael García Bernal no 
elenco. Almodóvar diverte-se com essa declaração da crítica, e reitera 
as dificuldades que enfrentara junto com Bernal, para chegar à 
interpretação que desejava. Almodóvar alega também que foram 
necessárias inúmeras interrupções nas filmagens de Má educação (2004) 
para que este seu ator passasse por tratamentos psicológicos e 

                                                           
133 BAUDRILLARD, 1990, p. 61, tradução nossa; 
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psiquiátricos (FUENTES in. EPPS; KAKOUDAKI, 2009, p.431, 
tradução nossa). 

Mas como citado anteriormente, temos em Zahara a 
convergência e releitura de múltiplos valores ligados à representação de 
Sara Montiel. A não sedução de Paca ganha mais força quando ela, ao 
encerrar seu show, faz o prólogo da apresentação de sua amiga, 
enfatizando este efeito em seu discurso. 
 

Ela se define como... uma mistura do deserto... do acaso... e de 
cafeteria. Ela é uma grande artista... e uma grande amiga minha. 
Com todos vocês no próximo ato... o mistério... e a fascinação 
da autêntica e da inimitável Zahara! Aplaudam um pouco 
porra!134 

 
Os termos “deserto” e “acaso” podem ser considerados aqui 

uma referência ao passado de Ignacio, antes de sua transformação, na 
sua solidão pessoal135, hermética ao regime educacional de sua época, 
onde ao acaso encontrou Sara Montiel como referência de sua cultura, 
no cinema. Os termos “mistério” e “fascinação” são logo justificados 
pela decupagem que a encenação executa nos planos seguintes. Closes e 
planos próximos (RODRIGUES, 2002) ao corpo de Zahara tornam as 
alegorias que aplicou em sua interpretação de Sara Montiel “um real 
vertiginoso da exatidão [...], onde reina a alucinação do detalhe” 
(BAUDRILLARD, 1990, p. 39, tradução nossa). 
 

  
Fig. 61 – O destaque da aparência, a vertigem da exatidão e a alucinação do 

detalhe de Zahara em Quizás, quizás, quizás. 

 

                                                           
134 Paca no prólogo de Zahara em Quizás, quizás, quizás, no filme Má Educação (2004) 
(ALMODÓVAR in. STRAUSS, Op. cit., p. 106); 
135 Posteriormente, a narrativa justifica essa solidão ao revelar que Padre Manolo expulsa Enrique 
do colégio interno, ao encontrar os dois sozinhos no banheiro conversando sobre as carícias que 
os dois haviam trocado, durante uma tarde, no cinema; 
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Zahara guia com um cravo vermelho, elemento “considerado 
na cultura latino-americana símbolo de amor e fidelidade” (RINCÓN, 
2007, p.7, tradução nossa)136, uma macroscopia voyeur da exatidão. Suas 
células tornam-se o ofuscante brilho de cada nó dos paetês de seu 
figurino que ilustram sua vagina e seios postiços. São células que 
brilham, tornam-se reais e seduzem. Aqui, “a nudez velada pela roupa 
funciona como referente secreto, ambivalente” (BAUDRILLARD, 
1990, p.41, tradução nossa). Dita uma verdade inexorável e não mais 
mensurável pelo jogo de aparências. Ao ritmo da música, a câmera é 
que, tecnicamente, diz ali o que é ou ao menos aponta ser a verdade. 
Neste ditado macroscópico, a sedução tem uma dimensão a menos. 

O isolamento, ou destaque de valores de Jean Baudrillard, que 
embasa esta pesquisa casa aqui também com seu estudo sobre a 
sedução. Sobretudo na cena em questão, pois com o enquadramento 
feito pela câmera cinematográfica, a sedução torna-se aquilo cuja 
representação não é imediatamente possível, visto que nele a distância 
entre o real e o seu duplo, a distorção entre o mesmo e o outro é 
abolida. Ou como o próprio Almodóvar prefere definir, “trata-se de 
uma cena na qual, por um momento, temos uma Sara Montiel 
presente” (ALMODÓVAR in. STRAUSS, 2007, p.254, tradução 
nossa).  Neste ritual que se inicia  
 

a reabsorção do real por aquilo que se basta a si mesmo é 
fascinante. Seja um sistema de pensamento ou um mecanismo 
automático, uma mulher ou um objeto perfeito e inútil, um 
deserto de pedra ou uma strip-teaser - que deve acariciar e 
encantar a si mesma para exercer o seu poder (grifo nosso) 
(BAUDRILLARD, 1990, p. 88, tradução nossa).  

 
 Eis que na música Quizás, quizás, quizás, sob a interpretação da 
própria Sara Montiel e dublada por Gael García Bernal, o número 
musical137 rege a sedução sob o discurso abaixo   
 

Sempre que te pergunto 
quando, como e onde 
tu sempre me respondes: 

                                                           
136 RINCÓN, Diana Vanessa. Capsula floral: punto de venta para conformar bouquets personalizados en 
espacios comerciales con disposición de software interactivo. Colômbia: Universidad Católica Popular de 
Risaralda. Facultad de Artes – Diseño Industrial. Dissertação de Mestrado, 2007. Disponível em: 
<http://goo.gl/3cnHqh>. Acesso em: 16 abr. 2016; 
137Quizás, quizás, quizás. Disponível em: <https://goo.gl/AFxpkI>. Acesso em: 16 abr. 2016; 

http://goo.gl/3cnHqh
https://goo.gl/AFxpkI
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talvez, talvez, talvez. 
E assim passam os dias,   
e eu me desesperando, 
e tu, tu contestando:  
talvez, talvez, talvez. 
(FERRÉS, 2004, 1 CD, tradução nossa)138 

 
Consideremos que esta encenação, acima de tudo, é um 

enunciado reflexivo do que Ignacio escreveu e Enrique compreendeu. 
Este, como objeto do desejo, ocupa uma função passiva, aquele que 
será seduzido. Já Ignacio, agora como Zahara, é ativo, aquele que 
seduz. Nesta trajetória da leitura de seu corpo, sua beleza é ressaltada, 
originária de sua escrita, na produção do argumento do longa-
metragem A Visita, e transformada em imagem ao pensamento de 
Enrique Goded e ao olhar do espectador do filme. Esse ressaltar surge, 
levando em consideração o conteúdo da canção cantada, como meio de 
buscar uma solução para aquele que foi abandonado pelo seu amor, 
por motivos de força maior, e que, em um ambiente hipotético cênico, 
o estaria reencontrando anos depois. 
 

 
Fig. 62 – O desenvolvimento da sedução em Quizás, quizás, quizás. 

 
Ainda sobre esta encenação, a necessidade de se enfatizar este 

discurso de amor, nesta performativa leitura da aparência corporal, 
também ganha ênfase ao chegar ao rosto de Zahara. Há um 
reenquadramento interno do plano, onde esta personagem dá um 
destaque ao que canta, moldando seu rosto com as próprias mãos. 
Mesmo que a canção de Osvaldo Ferrés fale de sofrimento e possa 
evocar resquícios melodramáticos, este estudo considera o gesto desta 

                                                           
138 FERRÉS, Osvaldo. Quizás, quizás, quizás. in. Bad education – Original soundtrack. 
Intérprete: Sara Montiel. Espanha: El Deseo, 2004, 1CD; 



 
(111) 

personagem como o que a coloca no posto de dialética entre simulacro 
e simulação de Sara Montiel, e também como o que subverte o cinema 
clássico.  
 

 
Fig. 63 – O reenquadramento interno do plano para enfatizar a sedução de 

Zahara em Quizás, quizás, quizás. 

 
 Temos uma mulher, ou ao menos um simulacro de uma 
mulher - considerando aqui possíveis relações entre Sara Montiel e 
Zahara, e não a sexualidade de Ignacio após ter se transformado nela - 
que irá seduzir um homem, e não o contrário. Temos também uma 
mulher, ou ao menos um simulacro de uma mulher, que lança uma flor 
a um homem, rompendo com protocolos patriarcais da conjuntura 
social de sua época.  

É preciso que esta sedução seja subversiva, não bastando 
cantar, dançar e atuar. O olhar da câmera, sublimado ao olhar do 
espectador do filme pelo enquadramento da encenação, gradativamente 
é transferido ao olhar do Enrique cênico que Ignacio/Zahara imaginou 
em sua criação. A vertigem da sedução é anunciada logo após o 
prólogo de Paca, para que a partir deste ponto o enquadramento da 
mise-en-scène seja aberto e mostre o seu efeito colateral. Este olhar se 
inicia vertiginoso na sedução, pela continuidade que é dada a leitura 
corporal da personagem, até que é posto ao eixo do olhar do 
espectador do filme, para que se tenha a sensação de um espectador da 
plateia deste número musical. Segundo Aumont, a montagem torna-se 
aqui primordial para que, entre estes planos, “a manutenção desta 
continuidade seja mantida como um raccord de olhar” (AUMONT, 
2012, p.77)139. 

                                                           
139 Esta mesma constatação também é feita pela autora Carolina Oliveira do Amaral, em sua 
dissertação de mestrado O Extramusical: performances musicais no cinema narrativo contemporâneo, ao 
analisar o número musical I’m so excited no filme de Pedro Almodóvar Os amantes passageiros (2013); 
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Fig. 64 – O raccord de olhar em Quizás, quizás, quizás. 

 
Entre planos e contra-planos (RODRIGUES, 2002), toma-se 

ciência que este eixo proporcionado ao espectador é o eixo, na 
encenação, dado a Enrique. É como se Almodóvar nos tirasse da frente 
da encenação criada para que a sedução da personagem se concretize. 
Tal objetivo é atingido, a flor é lançada e pega pelo Enrique imaginado 
por Zahara ao escrever em seu argumento esta encenação. Quizás, 
quizás, quizás chega ao seu fim, mas já revela valores posteriormente, 
que são determinantes ao desenvolvimento do enredo.  

Na cena seguinte, isolados ou destacados pelo enquadramento 
dado à locação, Zahara e Enrique estão em um quarto de motel. 
Livram-se de aparências, alegorias e aparatos que mantêm para expor 
valores identitários à sociedade, para então encontrar na essência do 
outro aquilo que lhe falta. Fora do lugar comum melodramático, 
Enrique, homem, pai de família, heterossexual, tem dificuldade em ter 
sua relação sexual com Zahara, femme fatale noir (FUENTES in. EPPS; 
KAKOUDAKI, 2009, p.431, tradução nossa), transexual e 
estelionatária. Esta descobre que ele fora a paixão de sua infância. 
“Quanto mais se avança perdidamente na veracidade do sexo, na sua 
operação sem véus, mais se mergulha na abertura de seus signos” 
(BAUDRILLARD, 1990, p.41, tradução nossa)140. A sedução para o 
golpe transforma-se na sedução do amor, do prazer e do gozo. Com 
romantismo e carta de despedida, ainda que seja em um plano 
imaginário, ainda que seja um argumento cinematográfico refletido 
como camada ficcional dentro do enredo de Má educação (2004). 
 

                                                           
140 Afirmação esta que cabe também como referência do número musical Lo Dudo, no filme A Lei 
do desejo (1987); 
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Fig. 65 – A ressignificação da sedução de Zahara após Quizás, quizás, quizás. 

 
4.6. Moon river: um número musical, a sedução e a 
desconstrução infantil 
 

No filme, o abuso não explícito, escondido pelo cenário, casa a 
beleza e performatividade da cena como uma denúncia contra o 
que a Igreja ostenta, mas não vê: a pedofilia. 
Víctor Fuentes no artigo Bad education: fictional autobiography and meta-
film noir141 

 
Uma vez esclarecida no argumento de A Visita as relações 

entre Enrique e Ignacio, este, agora Zahara, também faz questão de 
presentificar em sua criação seu reencontro com Padre Manolo, bem 
como as chantagens que fizera contra ele, por ter sido vítima de sua 
pedofilia142. Neste diálogo, novas e “profundas elipses temporais”143 
são inseridas em um flashback (RODRIGUES, 2002) para ilustrar fatos 
deste abuso sexual, um dos motes principais da trama de Má educação 
(2004). Em um dos episódios de sua conturbada infância, Ignacio 
relembra o fato do Padre, professor de literatura do colégio, levar os 
alunos com as melhores notas para um dia de passeio no campo. 
Delimita-se assim, neste relato, o espaço cênico da encenação de mais 
um número musical, Moon river144.  

                                                           
141 FUENTES in. EPPS; KAKOUDAKI, 2009, p.429, tradução nossa; 
142 Sendo esta a cena do filme, muitas vezes comparada ao número musical ¡Oh, Virgen más pura!, 
do filme A Lei do desejo (1987). FUENTES in. EPPS; KAKOUDAKI, op. cit., p. 72;  
143 ALMODÓVAR in. STRAUSS, op. cit., p. 103;  
144 Moon river. Disponível em: <https://goo.gl/dJuoXe> . Acesso em: 17 abr. 2016; 

https://goo.gl/dJuoXe
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Ressaltando a intertextualidade enquanto estilística 
almodovariana, como citado anteriormente145, esta música fora 
composta por Henry Mancini e Johnny Mercer, e interpretada por 
Audrey Hepburn no filme Bonequinha de luxo (1961). Tanto neste filme 
de Blake Edwards quanto no filme de Almodóvar, o violão é destacado 
enquanto alegoria da sedução. Tanto Holly Golightly (Audrey 
Hepburn) quanto Padre Manolo (Daniel Giménez Cacho) tocam no 
ímpeto de uma climatização melodramática do ambiente 
(TRAGTENBERG, 1999), porém, no filme original, é Holly quem 
canta.  
 

  
Fig. 66 – O violão como alegoria da sedução em Bonequinha de luxo 

(1961) e Má educação (2004). 

 
Destacada pela encenação, isolada por um recorte interno do 

enquadramento, ela é posta enquanto instância narrativa que 
efetivamente conquistará o seu objetivo, seu desejo, seu amor por Paul 
Varjak (George Peppard). Mesmo que deambule entre dialéticas 
identitárias, entre o simulacro e a simulação da mulher moderna do 
regime patriarcal (BAUDRILLARD, 1991). Mesmo que para chegar a 
este status, neste filme, esta canção tenha sido usada em leitmotivs 
(RODRIGUES, 2002) constantes, é nesta cena, aos quarenta e dois 
minutos de duração do filme, que o raccord de olhar146, parece 
efetivamente embasar a relação do par romântico da trama. 
 

                                                           
145 Op. cit., p. 36; 
146 AUMONT, op. cit., p. 111; 
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Fig. 67 – O reenquadramento interno, o raccord de olhar e a sedução em 

Bonequinha de luxo (1961). 
 

Na encenação de Almodóvar, Moon river, além de traduzido 
para o espanhol, ganha um novo arranjo de Alberto Iglesias147, e sua 
interpretação é compartilhada entre a execução de Padre Manolo e o 
canto de Ignacio (Nacho Pérez). Abaixo, temos a letra da canção e os 
valores que ela pode trazer quando enunciada.  
 

Rio da Lua,          
não te esquecerei.   
Não me deixarei levar 
pela água,  
água turva do Rio da Lua, 
que sonha ao passar. 
Rio e Lua 
digam-me aonde está, 
meu Deus, o bem e o mal, 
me diga.  
Eu quero saber 
o que se esconde 
na escuridão 
e tu o encontrarás.  

(MANCINI; MERCER, 2004, 1CD, tradução nossa) 
 

A escuridão e a procura a qual a música faz referência podem 
ser consideradas até como alegorias ao trauma vivido por Ignacio e a 
sede de justiça de Zahara, mas nesta encenação compartilhada, 
particularmente, também é vista aqui como uma revelação da essência 

                                                           
147 Op. cit., p. 26;  
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de Padre Manolo. Este demarca o ritmo da mise-en-scène, mas neste 
número musical, Ignacio dita valores, e Padre Manolo vê no seu canto 
uma efêmera oportunidade de revelar sua essência, um futuro adulto 
mal-educado que, pela conjuntura político social que vivenciou, buscou 
na cultura pop a formação de sua identidade.  

Mesmo que inocente, a ingenuidade do discurso do garoto 
seduz e leva Padre Manolo a buscar nele aquilo que completa sua 
identidade. Cinematograficamente, pode-se chegar a esta conclusão 
pelo trabalho que as equipes de direção de fotografia, montagem e 
finalização deram a esta cena. Ignacio e Padre Manolo estão 
delimitados pelo enquadramento do mesmo plano, pouco se 
entreolham, não há a construção de um eixo entre eles, mas, 
paralelamente, uma nova sequência de imagens é montada e inserida. 
Entre Manolo e o espaço diegético, um raccord de olhar ilustra o seu 
pensamento: a alteração do contraste, temperatura de cor e frame rate da 
cena (RODRIGUES, 2002) entram como elementos técnicos de pós-
produção na trama que colaboram para sensualizar corpos de outros 
garotos seminus, que brilham na luz do sol e entram em um rio de 
águas turvas. 
 

 

   
Fig. 68 – A sedução, o raccord de olhar e a pós-produção em Moon river. 

 
Padre Manolo e Ignacio permanecem no mesmo 

enquadramento, na mesma limitação espacial. A análise fílmica aqui 
passa a apontar para uma etnografia baudrillardiana148, justificando a 
pedofilia no plano seguinte. Mas acrescentemos também a questão da 
encenação e, sobretudo, a subversão da linguagem cinematográfica 

                                                           
148 BAUDRILLARD, op. cit., p. 20; 
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almodovariana. O que Padre Manolo procura em seu canto, 
Almodóvar apenas sugere. Na encenação há uma suspensão da 
profundidade de campo149, um arbusto que preenche todo o 
enquadramento, e o silêncio que rompe a trilha sonora.  

Ignacio corre, tropeça, e corta a sua cabeça. O sangue que ele 
ali derrama divide sua vida em uma espécie de antes e depois da 
pedofilia; torna-o consciente de que, mesmo que denegrida, uma nova 
identidade e até mesmo um amor, uma outra sexualidade e suas 
representatividades são necessárias. O número musical Moon river se 
encerra e justifica-se assim, uma série de fatores do enredo como um 
todo, dentre estes, enfatiza-se aqui, as chantagens que Zahara faz a 
Manolo, como vingança pelos abusos que sofrera quando ainda era 
Ignacio 
 

  

 
Fig. 69 – A suspensão da profundidade de campo e a tomada de consciência 

de Ignacio ao final de Moon river. 
 
4.6. Kyrie: um número musical, a sedução e a reconstrução 
infantil 

Enquanto Zahara chantageia Padre Manolo, este continua a ler 
o argumento de A Visita. Novos episódios da infância de Ignacio e 
Enrique voltam a trama, como as comemorações do “Dia do Padre 
Diretor”, evento em que o Colégio San Juan organizava uma série de 
competições esportivas, atos religiosos e refeições com cardápios 
diferenciados. Na sequência que ilustra estes acontecimentos, a música 

                                                           
149 BORDWELL, op.cit, p. 11; 
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Kyrie150 é inserida extra-diegeticamente e pode sim ser considerada 
como um aparato melodramático do filme, mas, quando vista a relação 
entre seu enunciado e a sequência de imagens citada, há nela dois 
planos que merecem um destaque especial. Neste dia, há um jogo de 
futebol em que Enrique e Ignacio estão em times opostos. Ignacio tem 
a oportunidade de marcar um gol, mas ao reparar que é Enrique quem 
está na defesa, ele chuta a bola para fora. Mais uma vez, o eixo criado 
para a encenação é retomado aqui para embasar que uma relação irá se 
estabelecer entre as personagens. Trata-se de um prólogo para a 
sequência seguinte. 
 

   
Fig. 70 – Enrique e Ignacio no prólogo de Kyrie. 

 
Dentro da capela do colégio, uma missa é rezada e o coral se 

apresenta151. A música, aqui diegeticamente inserida, cantada, 
caracteriza o número musical propriamente dito. Kyrie, originalmente, é 
o primeiro ato da ópera Petite messe solennelle (Pequena missa solene, 
tradução nossa), de autoria de Gioachino Rossini, datada do século 
XIX. Seu autor, veementemente criticado pelo regime político de 
Napoleão III, “garante que fez esta composição apenas para se 
aproximar um pouco mais da religião e garantir o seu lugar no paraíso, 
visto que sua carreira estava marcada por canções mais cômicas e 
líricas” (ROSSINI apud. FLEMING, 1993, p. 10, tradução nossa)152. 
No caso de Má educação (2004), Alberto Iglesias, compositor 
responsável pela trilha sonora desta produção, fez uma releitura dos 
arranjos desta música153, passando sua interpretação para o ator Nacho 

                                                           
150 ROSSINI, Gioachino. Kyrie. in. Bad education – Original soundtrack. Intérprete: Nacho 
Pérez. Espanha: El Deseo, 2004, 1CD; 
151 Kyrie. Disponível em: <https://goo.gl/TI3JfU>. Acesso em: 21 abr. 2016; 
152 FLEMING, Nancy. Petite messe solenelle: performing score. Estados Unidos: Ed. Oxford 
University, 1993; 
153 De modo semelhante ao trabalho que se desenvolveu com a música Moon river neste filme; 

https://goo.gl/TI3JfU
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Pérez e demais coadjuvantes da encenação. Iglesias conteve-se, nesta 
cena, em apenas usar o prólogo154 do primeiro ato desta ópera. 
 

Senhor, tem piedade de nós! 
Cristo, tende piedade de nós!  
Senhor, tem piedade de nós!  
(ROSSINI, 2004, 1CD, tradução nossa)    

 
 Apenas esta estrofe, por si só, já justifica a metodologia de 
pesquisa deste estudo. Em um contexto diegético, a música cantada por 
Ignacio já dita e revela informações ao contexto da narrativa. Durante a 
missa, Enrique está sentado próximo ao altar. Ignacio está em 
destaque, no mezanino da catedral. A encenação aqui trabalha não só 
com a profundidade de campo, mas também com uma direção de 
fotografia que preza pelo seu enquadramento detalhado e com uma 
temperatura de cor da iluminação que enfatiza o registro de sua 
interpretação. Da relação instaurada na sequência anterior, durante o 
jogo de futebol, considera-se aqui, que o discurso de Ignacio faça 
alusão a um “pecado” que ele cometerá, apaixonando-se por alguém do 
mesmo sexo. A encenação pode enfatizar esta leitura quando entre o 
raccord de olhar155, construído no eixo com o uso de plongée e contra-
plongée (RODRIGUES, 2002), Enrique olha para Ignacio e sorri para 
ele, condizente com aquilo que ele enuncia em seu canto. 
 

  
Fig. 71 – Eixo, sedução e enquadramento em Kyrie. 

 
 Ainda nesta mesma encenação, dentro de uma extensão deste 
eixo está Padre Manolo, que conduz a missa, mas ao ouvir a voz de 
Ignacio, no momento da comunhão, fica inerte. Em lágrimas, aparenta 
buscar no discurso que ouve o consentimento divino para aquilo que 

                                                           
154 Além da obra supracitada de Nancy Fleming, o conteúdo integral desta ópera está disponível 
também no acervo online do Coro de Munich. Petite Messe Solennelle. Disponível em: 
<http://www.chor-muenchen.de/texte/tx_rossinipetite.htm>. Acesso em: 21 abr. 2016;   
155 AUMONT, op. cit., p. 111;  

http://www.chor-muenchen.de/texte/tx_rossinipetite.htm
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lhe falta: um amor, mesmo que para isso, seja necessária a prática da 
pedofilia. Kyrie chega ao seu final e, momentos depois, um novo 
número musical já enfatiza na trama essa busca de Padre Manolo. 
 

   
Fig. 72 – Padre Manolo e a extensão do eixo, entre Enrique e Ignacio em Kyrie. 

 
4.7. Torna a Surriento: um número musical, a sedução, a 
passividade e a pedofilia 

Ainda nas comemorações do “Dia do Padre Diretor”, durante 
o almoço, Padre José vai até o refeitório buscar Ignacio para que eles 
apresentem a canção que haviam ensaiado ao Padre Manolo. Este 
comemora seu aniversário com demais membro do clero, em um 
almoço particular, no andar superior do Colégio San Juan. A ligação 
com o número musical anterior torna-se visível na medida em que o 
garoto adentra o refeitório, onde o registro de interpretação de Daniel 
Giménez Cacho torna-se muito semelhante ao de seu plano chorando 
no altar. Padre José informa que havia preparado uma surpresa para 
Padre Manolo: esta seria uma apresentação cantada de Ignacio naquele 
momento.  
 

   
Fig. 73 – Os eixos criados para o desenvolvimento de Torna a Surriento. 

 
Ao contrário de Kyrie, neste número musical não há um 

prólogo com resquícios melodramáticos de alguma encenação 
antecedente, mas o trabalho de Alberto Iglesias mais uma vez torna-se 
primordial para esta apresentação. Responsável pela trilha sonora do 
filme, ele trabalha em Torna a Surriento156 (Volte para Sorrento157, 

                                                           
156 DE CURTIS, Ernesto; DE CURTIS, Giambattista. Torna a Surriento. in. Bad education – 
Original soundtrack. Intérprete: Nacho Pérez. Espanha: El Deseo, 2004, 1CD; 
157 Em 1905, Ernesto de Curtis e Giambattista de Curtis compuseram esta canção. “Trata-se de 
um apelo a Giuseppe Zanardelli, então primeiro ministro da Itália, para que ele cumprisse as 
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tradução nossa) sem instrumentos musicais, concentrando ritmo e 
melodia apenas na voz e interpretação de Ignacio158, com o seguinte 
enunciado: 
 

Jardineiro, jardineiro. 
Noite e dia entre tuas flores, 
acendendo suas cores, 
com a chama do teu amor. 
Vais pondo em cada cálice, 
o sorriso de teus sonhos, 
com os olhos no céu, 
onde tens tua esperança. 
E tuas flores, jardineiro, 
de corolas incendiadas, 
que ao unir-se agradecidas, 
te embalsamam com seu perfume. 
Segue teu trabalho, 
cultivando as flores, 
que a teus amores, 
confiou o Senhor. 
(DE CURTIS, Ernesto; DE CURTIS, 2004, 1 CD, tradução 
nossa) 

 
 Considerando que em Moon river, Padre Manolo tenha tomado 
não só a consciência de seu desejo, mas o tenha colocado em prática, 
violentando Ignacio, vivenciando assim sua dialética entre simulacro e 
simulação (BAUDRILLARD, 1991, p.17), padre e pedófilo, 
heterossexual casto e homossexual. Em Kyrie, ele presencia um novo 
canto daquele que o despertara mesmo que equivocadamente, mesmo 
que esta música tenha sido evocada para o início do romance entre 
Enrique e Ignacio. Manolo estava no altar, de costas para os demais 
fiéis, mas pedindo perdão pelo desejo e sedução os quais ali tomara 
efetiva consciência que sentia. 
 Retomando o espaço diegético de Torna a Surriento, pode-se 
considerar sua encenação como um contra-plano de Kyrie, que trabalha 
com uma ramificação do destaque ou isolamento do plano 
cinematográfico, como o trabalhado em Moon river. Trata-se de um 
contra-plano na medida em que agora Ignacio e Padre Manolo estão 

                                                                                                                          
promessas feitas à população de Sorrento, província italiana da região de Campana que, apesar das 
belas paisagens, sofria com a miséria” (LEAL, 2001, p. 33);   
158 Torna a Surriento. Disponível em: <https://goo.gl/N4GGl5>. Acesso em: 12 jan. 2016;  

https://goo.gl/N4GGl5
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frente a frente. O jovem perde o destaque que o contra-plongée 
(RODRIGUES, 2002) lhe dera na encenação anterior, para agora 
encarar em um mesmo nível aquele que o abusa sexualmente. A 
cenografia preza ainda por destacar o garoto em uma profundidade 
infinita, na margem do batente da porta onde ele é posto para cantar.  
 

  
Fig. 74 – O eixo e o reenquadramento interno do plano em Torna a Surriento. 

 
Há também um reenquadramento interno do plano, desta vez 

conjunto, entre corpo e cenário159: Ignácio canta, mas sob o comando 
de Padre José, gesticula, o que o torna forçosamente passivo na 
sedução que executa. Teríamos assim “o que resulta da soma entre 
masoquismo e sedução: o esquivo para o não-gozar do próximo, a 
adesão passiva à sedução daquele que roubará teu gozo” 
(BAUDRILLARD, 1990, p.19, tradução nossa).  

Apesar do distanciamento físico maior que separa Padre 
Manolo e Ignacio nesta cena, o enquadramento desta encenação os 
aproxima, coloca o pedófilo e sua vítima em um só eixo. Sendo o olhar 
desse sublimado ao olhar da câmera e ao do espectador. A ênfase aqui 
é a passividade da vítima que, mais uma vez, não o encara160, nem que 
um raccord161 de olhar o obrigue a estabelecer uma relação contínua com 
aquele que está a sua frente. O pedido de perdão, cantado em Kyrie, 
parece ter sido consentido, mesmo que a contragosto de Ignacio; ele 
canta e seduz, para que Padre Manolo mantenha sua chama de amor 
acesa, embalsamada e cultivada, mesmo que enquanto pastor da fé, 
tenha desejo e tesão pelo próximo. O pornô não explícito perde aqui 
espaço para a macroscopia da sedução, para sua operação exacerbada. 
O gozo não é necessário, a dor de Ignacio, enquanto dita, enunciando e 
cantando valores até o fim do número musical Torna a Surriento, basta.  

                                                           
159 Diferentemente de Quizás, quizás, quizás, onde Zahara usa somente as mãos para seduzir;  
160 Como feito no número musical Moon river; 
161 Temos neste caso, portanto, o que Jacques Aumont denomina como “faux-raccord” 
 (ou falso-raccord, tradução nossa. AUMONT, 2012, p. 107);  
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4.8 – Maniquí parisien: um número musical, a sedução feminina 
e a desconstrução masculina 
 

O feminino é não um sexo oposto ao outro, mas o que remete 
ao sexo de pleno direito e de pleno exercício ao sexo que detém 
o monopólio do sexo: o masculino, a obsessão de alguma outra 
coisa, de que o sexo é apenas a forma desencantada: a sedução. 
Esta é um jogo, o sexo é uma função. A sedução é da ordem do 
ritual, o sexo e o desejo são da ordem do natural. 
Jean Baudrillard, no livro Da Sedução (Seduction, 1990)162 

 
A narrativa de Má educação (2004) retoma o tempo diegético 

presente. Neste conjunto de elipses temporais, instaurados até este 
momento onde a reflexividade narrativa revela a profundidade das 
essências e identidades de suas personagens, Enrique parece 
presentificar163 a sedução do argumento que lera, como um ritual para 
completar aquilo que lhe falta.  

De início, ele aceita produzir o filme A Visita, mas reluta em 
dar o papel de Zahara à Ángel/Juan. Desde o início do filme, vê algo 
de estranho em seu amigo de infância que não aparenta ser nem 
Ignacio nem Ángel. Este, másculo, sexy e de barba, não teria o physique 
du rôle (RODRIGUES, 2002) para a personagem, mas enquanto 
“homme-fatale”, faz o uso de artifícios “noir” (FUENTES in. EPPS; 
KAKOUDAKI, 2009, p.431, tradução nossa) para seduzir o cineasta.  

Juan, para manter a dialética ou a duplicidade de sua identidade 
enquanto ator, busca moldar sua aparência com registros que tem de 
seu irmão tanto na fase de Ignacio quanto na fase de Zahara. E 
também, como homossexual que vivenciou a mesma conjuntura social 
tal qual as outras personagens do filme, vê em Sara Montiel uma 
referência para concretizar o seu objetivo: tirar algum proveito às 
custas do argumento do filme de seu irmão. Mesmo que para a 
personagem que pleiteia tenha que aprender a seduzir, tenha que 
aprender a fazer um número musical. 

Juan procura por Sandra164, transexual que no filme interpreta 
a si mesma: uma especialista em trazer Sara Montiel para suas 

                                                           
162 BAUDRILLARD, 1990, p. 27, tradução nossa; 
163 BALLESTEROS in. EPPS; KAKOUDAKI, op. cit., p. 40; 
164 Op. cit., p. 93; 
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apresentações. É neste contato, sobretudo no número musical165 
Maniquí parisien166, que o sexo biológico perde sua função enquanto 
signo, para que a sedução ganhe espaço e formate ou justifique a forma 
dos corpos até então apresentada na narrativa. Juan assiste à 
apresentação de Maniquí parisien feita por Sandra.  
 

  
Fig. 75 – Juan, Sandra e a didática de sedução em Maniquí parisien. 

 
Ela não canta, dubla. Mas é por meio da encenação, com o 

destaque que é dado ao seu corpo, que ela didaticamente seduz ou 
ensina Juan a seduzir, mesmo que de modo subversivo. Para tanto ela 
canta 
 

Sou do bazar de um grande costureiro,  
famoso em Paris.    
A manequim que vem à Espanha,  
formoso país. 
Com minha elegância propagar,  
as novidades do bazar. 
Eu vou flertar com os madrilenos.  
Manequim. 
Manequim. 
Leviana, coquete, nasci.    
Manequim. 
Manequim. 
Sou fria, muito fria, aqui.  
(MONTIEL, 2004, 1CD, tradução nossa) 

 
 Nada mais coerente para a construção da simulação de Zahara 
a ser feita por Juan. Este em mais um eixo contínuo, enfatizado com 

                                                           
165 Maniquí parisien. Disponível em: <https://goo.gl/AeYtko>.  Acesso em: 23 abr. 2016; 
166 MONTIEL, Sara. Maniquí parisien. in. Bad education – Original soundtrack. Intérprete: Sara 
Montiel. Espanha: El Deseo, 2004, 1CD; 

https://goo.gl/AeYtko
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um raccord de olhar167, segue o ditado do número musical, toma nota e 
repete os gestos coreografados. 
 

  
Fig. 76 – Sandra, Juan e o raccord de olhar em Maniquí parisien. 

 
Ele é, por meio do ritual da sedução, educado a agir com 

elegância, porém de forma fria e leviana, para que assim atinja seu 
objetivo na trama. Sem julgamentos morais, seduzir Sr. Berenguer, o 
ex-padre, que em sua companhia, o auxiliará a matar o seu irmão. 
 

   

 
Fig. 77 – O gesto de Zahara, Sandra, Juan e a subversão da sedução de Sr. 

Berenguer após Maniquí parisien. 

 
 Concluído o número musical Maniquí parisien, a narrativa 
retoma o seu tempo diegético presente. Mesmo mantendo suas elipses 
temporais, traz à tona e revela de modo efetivo a profundeza da 
essência de cada personagem, o que cada um buscou no outro e 
propagou como reflexo, fruto de cada número musical, a condução da 
trama de Má educação (2004) até o seu final.   

                                                           
167 AUMONT, op. cit., p. 111;  
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5. A SUBMISSÃO, A REAÇÃO E OS NÚMEROS 
MUSICAIS DE A PELE QUE HABITO (2011) 
 

Sete anos após Má educação (2004), Almodóvar retoma em sua 
produção o uso dos números musicais como meio de encenação que, 
atrelado a outros aparatos audiovisuais, atuam diretamente na inserção, 
ou apresentação, de informações que promovem o desenvolvimento 
narrativo. Em 2011, Almodóvar em seu décimo nono longa-metragem, 
A Pele que habito, trabalha mais uma vez uma temática tabu –  fato 
constante em sua estilística – mas desta vez, surpreendente na 
radicalidade que a sua ficção atinge, quando vista em relação às outras 
obras de outros diretores de seu tempo. 
 

 
Fig. 78 – Cartaz do filme A Pele que habito (2011). 

 
5.1. O enredo 

A Pele que habito (2011) conta a história de Robert Ledgard 
(Antonio Banderas), cirurgião plástico, que abre mão da ética em sua 
profissão, após a perda de sua esposa Gal. Clandestinamente, em sua 
clínica El Cigarral, Robert executa experimentos nas áreas de 
transplante de pele e clonagem de células, apesar das inúmeras ameaças 
que sofre das autoridades locais. Robert coloca o nome de sua falecida 
esposa em seu trabalho, para homenageá-la, e todos os seus 
experimentos são direcionados à Vera Cruz (Elena Anaya), paciente 
que ele mantém em cárcere privado, no subsolo de sua residência. 
Robert ainda conta com o consentimento de sua governanta Marilia 
(Marisa Paredes), que o auxilia com os afazeres domésticos. Com o 
passar do tempo, Vera mostra-se cada vez mais arredia, em virtude do 
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trauma psicológico ao qual é submetida. Ela tenta o suicídio várias 
vezes, mas Robert sempre a socorre, inovando e aplicando cada vez 
mais os experimentos que desenvolve em sua clínica.  
 

 
Fig. 79 – Robert, Vera e seus experimentos em El Cigarral. 

 
É Carnaval na Espanha, e Zeca (Roberto Álamo) decide visitar 

sua mãe Marilia, em El Cigarral. Zeca está fantasiado de tigre, e só é 
reconhecido por sua mãe ao tirar parte de sua fantasia e mostrar o seu 
sinal de nascença, em suas nádegas. Conforme o noticiário exibido na 
televisão da cozinha, Zeca está fantasiado por ter assaltado uma 
joalheria, e confessa ter procurado sua mãe para fugir da polícia. Parte 
da narrativa, a partir deste ponto, começa a ficar melhor esclarecida. 
Zeca descobre que Vera está no subsolo na clínica, então ele invade o 
seu quarto e a estupra. Robert entra no quarto, atira em Zeca e some 
com seu corpo para ocultar a cena do crime.  
 

 
Fig. 80 – Marilia e seu filho Zeca, momentos antes de ser assassinado. 
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Enquanto isso, Marilia e Vera conversam: a governanta revela 

que Zeca e Robert são seus filhos, de relacionamentos distintos. Ela 
conta que certo tempo atrás, Zeca havia invadido El Cigarral e levado 
Gal, sua amante, embora. Na fuga, Zeca e Gal sofreram um acidente de 
carro. Zeca conseguiu fugir. Gal é tida como morta, até que Robert a 
socorre e não mede esforços para sua recuperação. Marilia revela que 
Gal168 se suicidou na frente da, ainda menina,  Norma (Ana Mena), sua 
filha com Robert. 

A poliglossia, enquanto traço estético almodovariano, seja nos 
diálogos, nas músicas cantadas, ou na construção imagética das 
personagens, também deixa sua marca em A Pele que habito (2011). 
Zeca, quando retratado enquanto criança, é representado como 
traficante de drogas e morador de uma favela do Brasil. Quando 
representado por Roberto Álamo, em sua fase adulta, com uma 
interpretação impecável, tem o seu sotaque hispânico diferenciado das 
demais personagens para distingui-lo enquanto sujeito estrangeiro ao 
núcleo de personagens que conduz a narrativa. A mesma característica 
também é aplicada à Norma enquanto criança: a menina demonstra ter 
domínio fluente da língua portuguesa. 
 

 
Fig. 81 – O acidente de carro sofrido por Gal e Zeca. 

 
Robert retorna para a clínica e vai dormir com Vera. Um 

flashback (RODRIGUES, 2002) ocorre na trama, retomando a sua 
carreira logo após a perda que vivenciara. Robert promove uma festa 
em sua casa, com Casilda Efraiz (Teresa Manresa), sua nova esposa. 

                                                           
168 Em todo o enredo Gal aparece apenas nesta cena, e a atriz que a interpreta não é creditada ao 
final do filme;   
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Norma169, agora adolescente, demonstra traços de descontrole 
psiquiátrico, provavelmente pela perda de sua mãe em sua infância. 
Esta causa não é concretamente explícita, a decupagem 
(RODRIGUES, 2002) adotada por Almodóvar nesta cena, demonstra 
também um certo olhar incestuoso entre Robert e sua filha.  
 

  
Fig. 82 – Norma no noivado de seu pai com Casilda. 

 
Norma vai para o jardim da casa, onde encontra um grupo de 

jovens que participam de uma orgia regada ao consumo de drogas. Lá, 
ela conhece Vicente (Jan Cornet), um jovem que demonstra estar em 
crise com sua formação identitária. Trabalhando enquanto estilista no 
ateliê de sua mãe (Susi Sánchez), ele tenta se firmar enquanto 
heterossexual, mas não sabe lidar com o fato de produzir vestidos 
femininos que o agradam compulsivamente. A saída de Vicente é a 
droga e a forçosa relação sexual com alguma mulher.  
 

  
Fig. 83 – Norma conhece Vicente, em plena crise de sua identidade. 

 
Tal estratégia não é válida com Norma, encontrada 

desacordada posteriormente por seu pai. Norma, meses depois, 
internada em uma clínica psiquiátrica, comete suicídio. 

                                                           
169 Nesta fase interpretada pela atriz Blanca Suárez; 
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Robert acredita que Vicente tenha estuprado sua filha, decide 
então sequestrá-lo e mantê-lo em cárcere, em El Cigarral. No ímpeto de 
se vingar deste possível ocorrido, ou até mesmo preencher o vazio que 
Gal e Norma lhe deixaram, Robert evidencia os traços de sua 
perversão. Só lhe restou realizar uma vaginoplastia em Vicente, além de 
uma série de outros procedimentos cirúrgicos, para a (re)construção de 
uma identidade feminina passiva que, consequentemente, o firmasse 
enquanto sujeito, aparentemente masculino, e dono do poder. Vicente 
é transformado em Vera, e o tempo diegético da narrativa retoma o 
presente.  
 

  

  
Fig. 84 – Vicente, Vera e a ordem patriarcal instaurada na narrativa de 

A Pele que habito (2011). 

 
Uma ordem patriarcal é instaurada: Robert, o homem, Vera, a 

mulher, e Marilia, a empregada, passam a conviver. Marilia leva Vera às 
compras: recuperada da cirurgia, ela necessitaria de elementos 
femininos que a tornassem mulher. Elas retornam para casa. Vera em 
seu quarto, veste uma lingerie provocante, agora femme fatale seduz 
Robert, mas antes da relação sexual, ela se ausenta para supostamente 
buscar um lubrificante íntimo. Vera retorna ao quarto armada, mata 
Robert e Marilia, e finalmente consegue fugir. Ela volta para sua 
família, mesmo que com uma identidade forçosamente imposta sobre a 
crise existencial de Vicente, e a trama de A Pele que habito (2011) chega 
ao seu final. 
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Fig. 85 – A volta de Vicente, agora Vera, às suas origens ao final de A Pele que 

habito (2011). 

 
5.2. O filme: ou breves considerações sobre a catarse da 
identidade 

Em A Pele que habito (2011), identidade e sexualidade passam a 
questionar novos horizontes existenciais, na medida em que são 
sublimadas a outros valores que a imagem e o som deste filme lhe 
trazem. Em um primeiro momento, há quem possa focar a crítica deste 
filme apenas ao fato de seu roteiro ser baseado no livro Mygale 
(1995)170, de Thierry Jonquet – caracterizando a intertextualidade 
almodovariana, levantada neste estudo; ou focar também a semelhança 
de seu conteúdo com o filme Os olhos sem rosto (Les yeux sans visage, 
1960)171, de George Franju.  
 

   
Fig. 86 – Mygale, Os olhos sem rosto (1960) e A Pele que habito (2011). 

 

                                                           
170 Publicado posteriormente sob o título de Tarántula, na Espanha, em 2005; 
171 Eyes without a face. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0053459>. Acesso em: 21 nov. 2015; 

http://www.imdb.com/title/tt0053459
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Almodóvar reconhece estas relações com este seu filme, mas 
não as considera primordiais172, ele prefere enfatizar a releitura que A 
Pele que habito (2011) faz da estrutura melodramática clássica, 
eliminando sua artificialidade173, ressaltando seu contexto social, e o ser 
humano que, em seu enredo, sobrevive às custas da dialética entre sua 
aparência e sua essência, em seu meio social. Essa sobrevivência é 
tomada como mote desde a criação do material de divulgação e 
comercialização deste filme. A produtora El Deseo, no trailer de A Pele 
que habito (2011), resume esta informação com o seguinte texto em sua 
peça publicitária: 
 

Há pessoas obcecadas por outras pessoas  
... pessoas que nascem com má sorte. 
E as que fazem com que a humanidade evolua 
... pessoas que abusam de seu poder, 
... pessoas que nasceram para lutar, 
...pessoas que vivem um mundo violento. 
E há pessoas nascidas para SOBREVIVER 
(EL DESEO, 2016, tradução nossa)174 

 
Sobre as referências que o influenciaram ao longo da criação 

deste filme, Almodóvar afirma que 
 

este filme não é uma ilha fechada de referenciais [...]. Trago o 
lirismo de Franju, mas vou além. A relação de A Pele que habito, 
com minhas referências autorais, vem de Lang, Murnau, passa 
por Buñuel até chegar em Hitchcock. Aliás, no propósito de 
apresentar El Cigarral em minha narrativa, não deixei de 
homenagear Buñuel ao colocar a câmera exatamente no mesmo 
local que ele havia colocado quarenta anos antes, ao captar um 
plano do filme Tristana, uma paixão mórbida (Tristana, 1970)175. 
Na verdade, em A Pele que habito, minha real proposta foi o 
processo de encenação. Neguei a minha memória 

                                                           
172 O crítico Marcley de Aquino, em seu ensaio Cores de Almodóvar também vê estas relações mais 
restritas ao figurino e direção de arte de A Pele que habito (2011), estando sua narrativa em uma 
esfera muito maior, que abarca os valores que aqui também serão analisados. Esta restrição, para 
este autor, não denigre a qualidade deste filme. Cores de Almodóvar. Disponível em: 
<http://goo.gl/zvaxsk>. Acesso em: 22 jul. 2015;  
173 ALMODÓVAR in. STRAUSS, op. cit., p. 25; 
174 La piel que habito - Trailer cines largo. Disponível em: <https://goo.gl/BpuRK1>. 
Acesso em: 06 mai. 2016;  
175 Tristana. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em 
:<http://www.imdb.com/title/tt0066491>. Acesso em: 07 mai. 2016;  

http://goo.gl/zvaxsk
https://goo.gl/BpuRK1
http://www.imdb.com/title/tt0066491
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cinematográfica para impor uma narrativa visual e retórica. [...] 
Shelley e Frankenstein estão presentes no filme? Sim, mas de 
forma pós-moderna. Substituo o cadáver e a eletricidade 
regeneradora, pela criação do transgênero, de forma subversiva, 
por meio dos avanços da medicina. [...]. Ainda assim, prefiro 
analogias ou intertextualidades menos óbvias. Vejo Vicente 
enquanto Prometeu176. Acorrentado, ele é liberto, e como em 
Ésquilo, permanece mortal na obra, mas sob o carma da 
sexualidade que não lhe pertence. Ou ainda, vejo na paixão de 
Robert e Vicente, Pigmaleão177, rei e escultor grego, que se 
apaixona por sua escultura Galatea, quando ela vira mulher 
(ALMODÓVAR, 2016, p.4-7, tradução nossa)178. 

 

  
Fig. 87 – Tristana, uma paixão mórbida (1970), de Luís Buñuel e A Pele que habito 

(2011), de Pedro Almodóvar. 

 
Segundo Marcos Cordiolli, autor do artigo A pele que habito: uma 

radicalidade ficcional que alcança os limites de nosso tempo, este filme de 
Almodóvar  
 

nos obriga a pensar do locus da ficção na sociedade de massas. É 
certo que o consumo audiovisual do século XX fez com que as 
narrativas ficcionais impactassem fortemente a subjetividade 
contemporânea, substituindo ou ocupando grande parte dos 
espaços da mitologia professadas por religiões, tradições e 
contos populares (CORDIOLLI in. COUTINHO; LIRA 
GOMES, 2015, p.180) 

 
Apesar de grande parte do estudo deste autor estar pautado em 

um embasamento teórico freudiano, Cordiolli desenvolve também um 
raciocínio próprio e que dialoga com as obras de Jean Baudrillard 

                                                           
176 ÉSQUILO. Prometeu Acorrentado. São Paulo: Ed Martin Claret, 2004; 
177 BULFINCH, Thomas. O Livro de ouro da mitologia. Rio de Janeiro: Ed. Ediouro, 2002; 
178 ALMODÓVAR, Pedro. The skin I live in – Press notes. Disponível em: 
<https://goo.gl/vxRXKX> . Acesso: 28 abr. 2016; 

https://goo.gl/vxRXKX
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usadas aqui, até o momento. Para Cordiolli, as personagens de A Pele 
que habito (2011) possuem uma identidade dialética limítrofe entre o 
instinto inconsciente e o real da civilização. Este real é delimitado e 
destacado por parte do pensamento de cada um. Pensamento que, 
concomitantemente, revela e expurga o desejo e a perversão, um 
acúmulo de valores inconfessáveis, que nos pontos de virada da trama 
beiram à doença psíquica, pelo modo que são expostos.  

Trata-se de um processo livre, onde “as personagens são 
imorais e têm total autonomia” (ALMODÓVAR, 2016, p. 5, tradução 
nossa)179 Quanto à encenação, esta exposição é retratada de modo 
peculiar: texto e dramaturgia dão espaço à closes e raccords de olhar 
(RODRIGUES, 2002), não só em números musicais, mas na mise-en-
scène do filme como um todo. 
 

   

   
Fig. 88 – Closes e raccord de olhar em A Pele que habito (2011). 

 
Neste quesito, Almodóvar mais uma vez deixa claro que 

trabalha a intertextualidade cinematográfica como seu recurso 
estilístico. Durante a pré-produção de A Pele que habito (2011), ele relata 
ter trabalhado com Antonio Banderas toda a inexpressividade de Corey 
(Alain Delon), no filme de Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge 
(1970)180, para a construção do Dr. Robert Ledgard. “Esta 

                                                           
179 ALMODÓVAR, op. cit., p. 133; 
180 Le Cercle Rouge. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0065531>. Acesso em: 29 abr. 2016; 

http://www.imdb.com/title/tt0065531
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inexpressividade seria a melhor forma de ressaltar sua ausência de 
sentimentos” (ALMODÓVAR, 2016, p.10, tradução nossa)181.  
 

  
Fig. 89 – Alain Delon em Le Cercle Rouge (1970) e Antonio Banderas em A Pele 

que habito (2011). 

 
Para Vicente, personagem de Jan Cornet, Almodóvar mais 

uma vez mergulha em sua intertextualidade com outras obras, desta vez 
além das fronteiras cinematográficas. Sem referências reais ou 
ficcionais de alguém que tenha passado por semelhante experiência, ele 
levou ao seu ator a tragédia ocorrida com Julio Aparicio, publicada pelo 
jornal El Comercio182. Toureiro, Aparicio estampara as primeiras páginas 
desta publicação no momento em que fora ferido na boca, durante 
uma apresentação, até sair duas semanas depois do hospital, 
caminhando, como se nada tivesse ocorrido. “Nesta foto estaria o olhar 
de Vicente [...] não se trata de medo, e sim quando o horror passar a 
ocupar constantemente o semblante de alguém” (ALMODÓVAR, 
2016, p. 10, tradução nossa).  
 

 
Fig. 90 – A tragédia de Julio Aparicio como referência para a criação da 

personagem de Jan Cornet em A Pele que habito (2011). 

                                                           
181 ALMODÓVAR, op. cit., p. 133; 
182 Torero fue dado de alta dos semanas después de recibir terrible cornada. El Comercio. Disponível em: 
<http://goo.gl/U0vdh7>. Acesso em: 26 mai. 2016;  

http://goo.gl/U0vdh7
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Almodóvar enfatiza sua encenação quando submerge seu 

elenco em uma mistura de sexo e paixão com crueldade, dominação, 
loucura e fúria. A perversão toma o posto da exposição moral, e os 
traços noir até então pontuados neste estudo. A baudrillardiana busca 
do completar a identidade transforma as personagens deste elenco, 
formatadas em inúmeras camadas – e por que não, peles – habitadas 
que não lhes pertencem, que necessitam de uma profunda escavação 
para terem suas essências reveladas. A dialética entre a moral e o imoral 
perde espaço para o latente conflito entre o belo e o hediondo, onde “a 
tomada de consciência é a salvação de cada um que passa a mão na 
própria pele, e reconhece a sua hediondez” (CORDIOLLI in. 
COUTINHO; LIRA GOMES, 2015, p.180).  

Praticamente todo o elenco, ao longo de todo filme, em algum 
momento passa por este processo, por este ritual, cabendo no recorte 
das análises a seguir, os momentos nos quais a música, o canto, e a 
dança tornam-se os propulsores para esta descoberta do eu. Os 
números musicais podem assim serem vistos como uma uma catarse 
que vê e rasga a pele, enquanto invólucro de cada um, onde “a loucura 
é a classificação daqueles que fogem as regulações impostas pelos 
saberes e poderes de cada tempo” (FOCAULT apud. CORDIOLLI in. 
COUTINHO; LIRA GOMES, 2015, p.181).  
 
5.3. Pelo amor de amar: um número musical e a submissão das 
aparências 
 

Se a morte se contentasse em chamar o soldado à ordem, a 
história não teria encanto, pois tudo se desenrola com base em 
um único signo involuntário. A morte surge sem uma estratégia, 
sem nem mesmo um ardil inconsciente e, de repente, assume a 
inesperada profundidade da sedução. [...] A morte não é um 
destino objetivo, mas sim um encontro marcado. Ela mesma 
não pode deixar de comparecer, visto que ela é a conjunção 
alusiva de signos e regras que a atuam.  
Jean Baudrillard, no livro Da Sedução (Seduction, 1990)183 

 
Retomemos o momento em que Marilia conta para Vera como 

ocorrera o suicídio de Gal: prólogo de Pelo amor de amar184, primeiro 
número musical185 de A Pele que habito (2011).  

                                                           
183  (BAUDRILLARD, 1990, p.82, tradução nossa); 
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Há quem possa considerar esta cena com um traço 
melodramático clássico, sobretudo, pela interpretação de Marisa 
Paredes. Mas nesta análise, será considerado acima de tudo, o fato de 
se tratar de uma montagem paralela (RODRIGUES, 2002), com sua 
trilha sonora diegeticamente inserida na relação entre Gal e Norma. 
Porém, em uma aproximação com o embasamento teórico de Jean 
Baudrillard, abordado neste estudo, considera-se aqui, a clínica El 
Cigarral enquanto o espaço diegético, ou habitat onde sujeitos em crise 
seduzem, convivem e agem moralmente ou não – fazendo uso da 
perversão – em busca de sua formação e firmação identitária.  
 

 
Fig. 91 – Vera e Marilia no prólogo de Pelo amor de amar. 

 
 Perversão esta que pode justificar a trajetória de Robert como 
resultado de uma somatória dos acontecimentos da narrativa: desde a 
perda de Gal para o seu meio irmão Zeca até o questionamento de sua 
capacidade profissional pela demora na recuperação de sua esposa. 
Tentando conter sua degradação perante sua família e, sobretudo, 
perante a sociedade, Robert retira todos os espelhos de sua residência, 
bloqueando não só em Gal, acidentada, mas em todos de seu convívio, 
a possibilidade do contato com a sua aparência externa. Fato que, no 
ímpeto da sedução, pode ter promovido um afloramento de valores, 
signos e elementos identitários do inconsciente de cada um. Tais 
características, por serem incompletas, fizeram com que todos se 
deslocassem pelo espaço físico, delimitado pela encenação 
cinematográfica, em busca daquilo que lhes completasse. 
 

                                                                                                                          
184 Canção composta originalmente para o filme Os Bandeirantes (1961), de Marcel Camus. Uma 
coprodução França, Itália e Brasil. Disponível em: <http://www.imdb.com/title/tt0053631>. 
Acesso em: 22 jul. 2015; 
185 Pelo amor de amar. Disponível em: <https://goo.gl/RIeHyC> . Acesso em: 03 mai. 2016;  

http://www.imdb.com/title/tt0053631
https://goo.gl/RIeHyC
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Fig. 92 – Robert e a retirada do referencial identitário das personagens de A 

Pele que habito (2011). 

 
Neste episódio, Norma, quando brincava no jardim, canta Pelo 

amor de amar186, conforme a letra abaixo187:  
 

Quero a luz do sol 
Quero a luz do céu a cair no mar 
Quero o mar sem fim 
Para não ter fim este mal de amar 
Como a flor feliz que vê nascer a flor 
Só nasci para viver no solo vento  
Quem me quer amor 
Tem de amar também o meu amor de amar 
O coração do mundo canta no meu coração 
Meus pés seguem sozinhos a dançar 
Eu não conheço em mim grande dor da solidão  
Se em tudo eu encontro o dom de amar 
Pelo amor de amar 
Quero a luz que sorri na flor 
Pelo dom de amar 
Quero ser a flor que se deu de amor. 
(MANZON; TOLEDO, 1960, 1LP) 

 
 Mesmo que movida pela inocência infantil, ela, ao cantar, 
impõe ou ainda enuncia os valores de amor e felicidade de sua 
identidade. Mesmo que esses valores não façam alusão de forma 
explícita a um possível incesto entre pai e filha, a canção, sobretudo na 

                                                           
186 A versão desta canção em português, não consta na trilha sonora do filme A Pele que habito 
(2011). The Skin I live in – Original motion picture soundtrack. Disponível em: 
<https://goo.gl/Yi7vrl> . Acesso em: 03 mai. 2016;    
187 MANZON, Jean; TOLEDO, José. Pelo amor de amar. in. Os Bandeirantes. Intérprete: Ellen 
Lima. Brasil: BNF, 1960, 1LP; 

https://goo.gl/Yi7vrl
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primeira estrofe, pode ser lida como uma manifestação de 
transformação de sua identidade de menina em mulher.  
 

 
Fig. 93 – Norma canta os novos valores de sua identidade em Pelo amor de 

amar. 

 
Gal, uma vez tolhida do seu referencial de sua aparência pela 

atitude de Robert, acaba seduzida pela voz da própria filha, a buscar, 
por meio da audição, os valores identitários que lhe faltam. A 
encenação, neste ponto, ressalta esta ausência de referência visual, 
diminuindo a quantidade de luz que enfatizaria a profundidade de 
campo, optando trabalhar por vultos e silhuetas em ambientes de 
pouca luz. No seu deslocar pelo espaço físico durante a mise-en-scène do 
número, a escuridão de Gal a enfatiza quando esta se depara com o seu 
reflexo no vidro de uma janela iluminada do seu quarto.  
 

   
Fig. 94 – O despertar, o deslocar e o contato identitário de Gal no número 

musical Pelo amor de amar. 

 
Há aqui um choque entre sua essência feminina, sua 

capacidade de sedução dentro do regime patriarcal ao qual era 
submetida, e sua aparência, choque esse que Jean Baudrillard faz 
analogia entre o jogo e a sedução. Segundo Baudrillard,  
 

a regra desse jogo que, como toda regra fundamental, deve 
permanecer secreta, é que a morte não é um acontecimento 
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bruto e, para se cumprir, deve passar pela sedução, vale dizer, 
por uma cumplicidade instantânea e indecifrável, por um único 
signo que talvez não tenha sido decifrado (BAUDRILLARD, 
1990, p. 83, tradução nossa). 

 
 Gal, neste momento de tomada de consciência, possivelmente, 
concretiza o número musical enquanto ritual de expurgo daquilo que 
lhe falta, sendo o seu suicídio a única saída para a situação ali 
vivenciada, e a encenação de Pelo amor de amar chega ao seu fim. 
 
 

 
Fig. 95 – O suicídio de Gal ao final de Pelo amor de amar. 

 
5.4. Se me hizo fácil: um número musical e a submissão feminina 
 

Naturalmente, é tentando escapar ao nosso destino que para ele 
corremos com mais certeza. Naturalmente cada um busca seu 
próprio destino, e os atos falhos são os mais bem-sucedidos. 
Naturalmente, os signos seguem caminhos inconscientes. 
Jean Baudrillard, no livro Da Sedução (Seduction, 1990)188 

 
Após a morte de Gal, anos se passam, e na festa de noivado 

entre Robert e Casilda Efraiz, sua nova companheira, Norma, agora 
adolescente, apresenta traços de distúrbios psiquiátricos ainda mais 
visíveis. Estamos no prólogo do número musical Se me hizo fácil189 (Se 
me foi fácil, tradução nossa), no enredo de A Pele que habito (2011).  

A encenação passa então a ressaltar, por meio do eixo e da 
profundidade de campo, a existência de algum conflito entre a 

                                                           
188 BAUDRILLARD, 1990, p.83, tradução nossa; 
189 LARA, Agustín. Se me hizo fácil. in. The Skin I live in (Original motion picture soundtrack). 
Intérprete: Concha Buika. Califórnia: Lakeshore Records, 2011, 1CD;    
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adolescente e o seu pai190. Robert por não conseguir o amor, nem 
mesmo a sedução de nenhuma das personagens da trama, tem seu 
conflito gradativamente exposto em inúmeras ocasiões. Dentre elas, 
posteriormente, quando vai visitar Norma em uma clínica de 
tratamento psiquiátrico. Ela tem surto histérico, é socorrida pela 
enfermeira, mas comete suicídio logo em seguida. 

Ainda na festa, Casilda comenta que Norma está socializada 
com as visitas. Robert mantém sua inexpressividade, deixando sua filha 
acuada e distante. Nesta relação de olhar estabelecida, a intersecção de 
um novo eixo paralelo ilustra os primeiros contatos entre a adolescente 
e Vicente. Robert passa para instância de observador passivo deste 
conflito, enfatizado pelo trabalho com o desfoque da cena, aplicado 
pela direção de fotografia do filme nesta transição.  

Eis que este número musical191 tem o seu início com a seguinte 
canção 
 

Se me foi fácil    
apagar da minha memória   
a mulher que eu amei tanto.  
Se me foi fácil  
apagar este pranto,  
eu esqueço agora a cada dia mais e mais.  
Abandonei  
porque era preciso, 
assim abandono a  
mulher que me ofende.  
E vou encontrar outro amor que  
me compreenda, que me ouça,  
cada dia mais e mais.  
(LARA, 2011, 1 CD, tradução nossa)   

 
Nos eixos estabelecidos anteriormente pela encenação, Norma 

e Vicente somem. Em uníssono, embalados pelo ritmo da música, 
todos os convidados cantam e dançam. Mas Robert vai atrás de sua 
filha. O médico mantém sua inexpressividade, e esta adquire uma 
potência dialética quando Casilda, em sua saída, começa a seduzir, 
dançar e trocar olhares com outro rapaz. Pode-se considerar assim que 
esta relação de Robert também não estava adequadamente estruturada. 

                                                           
190 Op. cit., p. 129; 
191 Se me hizo fácil. Disponível em: <https://goo.gl/HZ5Ms7>. Acesso em: 04 mai. 2016;  

https://goo.gl/HZ5Ms7
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Mas há também o seu passado, que sob o ditado da música, é mais 
exposto, enfatizado, revelado, demarcando a sua trajetória enquanto 
protagonista da trama. 
 

 

  
Fig. 96 – Os convidados dançam, Concha Buika canta e Casilda subverte a 

sedução de Robert em Se me hizo fácil. 

 
Resumidamente, Robert é traído por sua falecida esposa com 

seu meio irmão192. Esta faleceu pelo fato de Robert não ter conseguido 
resguardá-la e manter sua identidade. Na tentativa de preservar a 
memória de seu antigo amor, Robert transfere o seu desejo e sua 
sedução para a figura de sua filha. Que agora, então, tem uma essência 
feminina formada, mas que acuada pelo pai, transfere mesmo que 
inconscientemente o potencial de sua sedução para outro homem. 
Aparentemente, a personagem de Banderas demonstra a facilidade que 
teve em esquecer Gal, mas sob o efeito do enunciado dado em 
destaque no enquadramento da cantora Concha Buika, ele é movido a 
seguir o seu destino, a encontrar “um outro amor”, o desejo pela sua 
filha, como laço carnal da representação de sua identidade e de sua 
família.  

No jardim, em meio à orgia de outros jovens que estavam 
presentes na festa, Robert vê Vicente fugir em sua moto, depara-se 
com as roupas de Norma, para então encontrá-la desacordada. Ao 

                                                           
192 Mesmo que inicialmente a narrativa não explique a transformação de Vicente em Vera, Robert 
mata Zeca também por ele ter estuprado a atual cobaia de seus experimentos científicos;  
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enfrentar o sofrimento de sua filha, Robert retoma na narrativa o 
tempo presente e o número musical Se me hizo fácil chega ao seu fim. 
 

 

 
Fig. 97 – Concha Buika canta, Robert vai atrás de seu desejo e encontra 

Norma desacordada ao final de Se me hizo fácil. 

 
5.5. Por el amor de amar: um número musical e reação feminina 
 

A morte não tem plano. Corrige o acaso com o acaso de um 
gesto; assim é que trabalha e, não obstante, tudo se cumprirá. 
Nada poderia deixar de se cumprir; todavia tudo guarda a leveza 
do acaso, do gesto furtivo, do encontro acidental, do signo 
ilegível. Assim funciona a sedução... 
Jean Baudrillard, no livro Da Sedução (Seduction, 1990)193 

 
No tempo diegético presente, em uma reflexividade muito 

próxima à adotada em Má educação (2004)194, a narrativa faz o uso do 
split screen, seguido de um flashback (RODRIGUES, 2002), para que um 
outro ponto de vista narrativo possa ser enunciado.  
 

                                                           
193 BAUDRILLARD, 1990, p. 84, tradução nossa; 
194 Op. cit., p. 97; 
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Fig. 98 – O uso do split screen no prólogo de Por el amor de amar. 

 
Neste mecanismo de encenação, o espectador de A Pele que 

habito (2011) toma contato com o registro de possíveis relações que 
possam existir entre Vera e Vicente, até então não explicitadas. Em um 
leitmotiv (RODRIGUES, 2002), o eixo e o raccord195 de olhar entre 
Norma e Vicente são retomados, desta vez sem o caráter opressor 
imposto por Robert. A sedução que surge desta relação até ganha 
ênfase com o potencial climatizador melodramático 
(TRAGTENBERG, 1999) da música diegética utilizada neste 
momento, mas essa, logo cede espaço ao isolamento e ao destaque das 
personagens que, por pouco tempo, conseguem sustentar a aparência 
de suas identidades.  

 

 

 
Fig. 99 – O olhar, a profundidade de campo e a sedução de Norma no 

prólogo de Por el amor de amar. 

 

                                                           
195 Op. cit., p. 111; 
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Ambos fogem do escopo de adultos comportados, 
moralmente aceitáveis; ambos estão sob o efeito de drogas: ela, sob o 
uso de remédios psiquiátricos; ele, sob o uso de maconha, anfetaminas 
e afins.  

A química entre o casal é mecânica, física e de pouco diálogo. 
Em uma profundidade de campo que a mise-en-scène abre, falta 
profundidade emocional às personagens. Dopadas, estas reagem pouco 
à troca de informações que executam. Vicente mostra-se ansioso e 
inseguro. Somente quando Norma tropeça e quebra o salto de seu 
sapato, seu desejo vem à tona: ele a agarra e beija. Norma, beirando a 
histeria, ri, e como resultado desta sedução revela que seu maior desejo 
é andar nua o tempo todo. Pelo distúrbio psiquiátrico herdado em sua 
trajetória na narrativa, Norma parece não ter discernimento em sua 
fala, visto que imediatamente Vicente reage, sem a menor sedução e 
começa a violentá-la.  

Norma não reage até que a narrativa instaura o prólogo do 
próximo número musical196 de A Pele que habito (2011), Por el amor de 
amar197. Neste prólogo, Almodóvar faz questão de enfatizar no diálogo 
entre as personagens, a dialética identitária que os circundam: ambos 
reconhecem que são pessoas diferentes, ela, pelo tratamento 
psiquiátrico que faz, ele, por a qualquer custo querer definir sua 
sexualidade198. Mesmo que compulsivamente tenha que estuprar 
alguém do sexo oposto. 
 

  
Fig. 100 – O destaque das identidades, o rompimento das aparências e o 

prólogo de Por el amor de amar. 

                                                           
196 Por el amor de amar. Disponível em: <https://goo.gl/AFn5aQ>. Acesso em: 04 mai. 2016;   
197 MANZON, Jean; TOLEDO, José. Por el amor de amar. in. The Skin I live in (Original 
motion picture soundtrack). Int.: Concha Buika. Califórnia: Lakeshore Records, 2011, 1CD;    
198 Parte desta crise fica melhor esclarecida na sequência em que Vicente, no ateliê de sua mãe, ao 
terminar a criação de um vestido, tenta seduzir a funcionária Cristina (Bárbara Lennie). Ela, 
lésbica, rebate e diz que a única forma de seduzi-la seria ele mesmo vestindo a sua própria criação. 
Ao final do filme, Vicente, que se transformara em Vera, mesmo que a contragosto, a reencontra 
vestindo um traje muito semelhante, enquanto novo signo de sua identidade. Os vestidos 
utilizados nestas cenas são da marca Dolce & Gabbana, ícone do consumo e aparência feminina, 
fato que levou Almodóvar a cogitar em usar esta cena como sinopse de seu filme, mas este 
planejamento não fora levado adiante. (ALMODÓVAR, op. cit., p. 129); 

https://goo.gl/AFn5aQ
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A cantora Concha Buika, ainda no salão de festas do noivado, 

começa a cantar Por el amor de amar. Esta canção pode até ser 
considerada como instância narrativa melodramática nesta locação do 
filme, mas em uma potência diegética, reverbera e chega ao jardim da 
casa, onde Norma e Vicente transam. Considera-se aqui que esta 
chegada199 funcione como um alerta, ou um ritual de tomada de 
consciência para Norma quanto ao trauma psicológico que ela sofrera 
desde o suicídio de sua mãe. Essa relação ganha consistência pelo fato 
de Por el amor de amar ser uma versão em espanhol da mesma música 
cantada por Norma durante seu número musical Pelo amor de amar. 
Durante sua relação sexual com Vicente, a encenação trabalha também 
com a edição de som, mixando as duas músicas em uma única pista de 
som (RODRIGUES, 2002). A intertextualidade e a poliglossia de 
Pedro Almodóvar, citadas anteriormente, também ilustram estas duas 
cenas. Pelo amor de amar, embora reconhecida no Brasil somente após o 
lançamento feito pela cantora Ellen Lima, é de autoria dos 
compositores Jean Manzon e José Toledo. Em A Pele que habito, seu 
potencial enquanto discurso narrativo constrói-se na medida em que 
sua instância autoral é transferida para Norma, e para a cantora que 
nele se apresenta.  

A propósito, Concha Buika não interpreta nenhuma 
personagem no filme. Trata-se de uma cantora espanhola, bissexual, 
que assume publicamente na mídia já ter sido violentada quando 
criança.  Concha Buika é creditada ao final do filme com o seu próprio 
nome, fato semelhante ao recurso utilizado por Almodóvar com a 
presença de Caetano Veloso em Fale com ela (2002)200. 

Com estes valores, podemos considerar Por el amor de amar, um 
recurso narrativo para ilustrar a recordação da personagem. Após sua 
tomada de consciência, no ímpeto de agir, Norma parte para uma ação 
imoral – e por que não perversa – e morde a mão de Vicente. Ele 
impõe seu poder, abre mão da sedução de sua vítima, agredindo 
Norma, deixando-a desacordada. Ressalta-se assim que os sofrimentos 
de Norma, tanto na morte de sua mãe quanto na tentativa de estupro 
que sofrera, podem ser vistos enquanto resultados que reverberam no 
conteúdo da narrativa. 

                                                           
199 Pode-se considerar que este trânsito da música pelos espaços diegéticos do filme também 
causou impacto na narrativa de Que eu fiz para merecer isto? (1984), conforme analisado 
anteriormente em seu número musical La Bien pagá; 
200 Op. cit., p. 95; 
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Fig. 101 – A sedução, a tomada de consciência e a perversão como processo 

resultante da reverberação musical de Por el amor de amar. 

 
Estes resultados surgem do ritual que a encenação do número 

musical promove enquanto intercâmbio de valores, e interposições dos 
sujeitos e suas identidades. Mesmo que para isso as instâncias de 
sedução e perversão duelem agressivamente, a qualquer custo, entre si. 
Vicente foge em sua moto, Por el amor de amar se encerra, e a narrativa 
de A Pele que habito (2011) prossegue. 
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CONCLUSÃO 
 
 O estudo da encenação cinematográfica proposto por David 
Bordwell em Figuras traçadas na luz: a encenação no cinema, previamente 
maturado em outras obras suas que abarcam a “Pós-Teoria” 
(BORDWELL; CARROLL 2006), pode até ser considerado 
reacionário quando oprime a interdisciplinaridade com outras áreas201, 
mas prima por pautar a gênese da análise fílmica no contato descritivo 
de sua imagem, e ações de sua mise-en-scène. Desta pauta, buscou-se aqui 
fugir do hermético escopo de ver Almodóvar meramente quanto 
psicanalítico, melodramático ou sexual.  
 O seu cinema autoral, não necessariamente clássico, mas sim, 
experimental, quando tem seu conteúdo imagético investigado, trilhado 
concomitantemente a uma investigação biográfica de seu realizador, 
bem como as adversidades de produção enfrentadas por ele, traz uma 
tônica intertextual de seu conteúdo. Intertextual não só com o cinema, 
mas também com outras formas de arte, o que tornou o 
desenvolvimento desta pesquisa próprio, e não necessariamente 
fidedigno aos dogmas bordwellianos.  
 Acredita-se que esta intertextualidade e historicidade aqui 
aplicadas, quebrou, ou ao menos tentou expor, um outro ponto de 
vista à análise da encenação almodovariana. Tomando como ponto de 
partida seus números musicais, pode-se considerar esse ponto de vista 
menos melodramático e mais prático: pois assim levantou-se desde 
uma reconsideração sobre a trajetória de sua carreira – considerando 
Folle… folle… fólleme Tim! (1978), como seu primeiro longa-metragem202. 
E mais do que tudo: o uso de números musicais em suas produções 
como resultado de uma adversidade técnica enfrentada nesta produção 
e, consequentemente, seu aprimoramento e possível consideração 
enquanto elemento estético e estilístico em toda sua filmografia. 
 Não necessariamente teríamos aqui uma questão taxonômica 
melodramática (ALTMAN, 2000), mas sim um recurso intertextual e 
estilístico, que no caso de Pedro Almodóvar, melhor é ilustrado nos 
filmes aqui analisados. Trata-se de recursos esses relidos inúmeras 
vezes, ao longo de toda sua carreira, onde os textos das canções 
perderam a função clássica de climatização ou ambientação diegética 

                                                           
201 RAMOS in. BORDWELL, op. cit., p. 31; 
202 Posteriormente constatou-se que essa consideração não seria aleatória, mesmo que aqui 
embasada. Tal fato também é endossado por Angélica Coutinho e Breno Lira Gomes, 
organizadores da coletânea aqui utilizada El Deseo: o apaixonante cinema de Pedro Almodóvar; 
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(TRAGTENBERG, 1999) para alçarem a função de rito, catarse e 
revelação da essência da identidade de cada personagem. Ainda que 
estas identidades não estivessem completas, tanto para o performer, 
quanto para o espectador do número musical, pontuaram-se nestes 
eventos as condições ideais para o destaque de se ditar valores, 
absorvê-los e ofertar algo em troca. Neste intercâmbio de informações, 
antes, durante e após sua execução, cada narrativa desenvolvida por 
Pedro Almodóvar parece ter ganhado uma propulsão para os seus 
respectivos desenvolvimentos.  
 Impossível não ligar o início desse meio de expressão 
almodovariano ao seu passado enquanto expoente da movida madrileña, 
tal qual a conjuntura que Jean Baudrillard vivenciou no auge do 
desenvolvimento de sua filosofia no âmbito da pós-modernidade. 
Ambos levaram essa vivência para suas respectivas obras, onde, 
ficcionalmente ou não, sobreviver em meio às aparências perdura até 
os dias de hoje. 
 Neste ritual, seduzir e desejar para se impor enquanto sujeito, 
na obra e na vida de Almodóvar, passa do caráter de manifestação 
artística até conquistar a funcionalidade de linguagem cinematográfica. 
A mise-en-scène musical de palco, envolvendo cantores, bailarinos e 
performers não deixou de existir, pode até ter decaído em termos 
quantitativos, mas passou a ocupar a mesma função que outras 
encenações musicais de seus filmes exerceram: revelar os valores e 
desejos mais secretos de cada personagem, demarcados pelo texto, 
ritmo, melodia e harmonia de cada canção, bem como as ações físicas 
necessárias para este ato.  
 A trajetória desta funcionalidade, bem como sua equalização 
ao longo da narrativa como um todo, torna-se visível em Que eu fiz para 
merecer isto? (1984). Números musicais não integralmente ligados a uma 
diegese musical já haviam aparecido em filmes anteriores como Pepi, 
Luci, Bom (1980) e Maus hábitos (1983). Mas fora na trama de Gloria e 
sua família que a encenação, trabalhada em conjunto com a 
profundidade de campo, e o destaque dado aos enquadramentos das 
personagens fizeram com que os números musicais ficassem 
caracterizados como instâncias narrativas203 experimentais. A 
poliglossia de Nur nicht aus liebe weinen, e o modo de enunciação de 
valores de La Bien pagá, anunciaram um Almodóvar polimórfico que 
estava por vir, em uma obra de múltiplas leituras e de uma crítica social 

                                                           
203 AUMONT, op. cit., p. 51; 
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acidamente exposta. Exposição esta que não trabalhou, e 
provavelmente não trabalhará com o julgamento moral de seus atos. 
Pelo contrário, causará o reconhecimento do próximo, que ouvirá na 
música de sua cena não só o sofrimento de sua personagem, mas 
também um hino ou uma recordação de uma nostalgia vivida 
(D’LUGO in. EPPS; KAKOUDAKI, 2009, tradução nossa). 
 A Lei do desejo (1987) inaugura sua fase autoral propriamente 
dita. Almodóvar inaugura sua própria produtora, a El Deseo, e inaugura 
também seu experimentalismo e sua intertextualidade livres de 
prerrogativas orçamentárias que limitaram ou até mesmo censuraram 
seus conteúdos durante anos. Desta produção em diante, os números 
musicais passaram a revelar essências e desejos pessoais de realizações 
mais imediatas. Dando uma voz mais ativa e exposta às minorias 
sociais, que mesmo em meio ao tabu temático, viam-se cada vez mais 
reconhecidas em seus filmes.  

A tomada de consciência que conduzira Gloria em toda sua 
trajetória, até o assassinato de seu marido em Que eu fiz para merecer isto? 
(1984), deu lugar a uma motivação feminina e libertária para Tina e Ada 
em A Lei do desejo (1987). Seus anseios revelados e construídos em ¡Oh, 
Virgen más pura!, logo foram solucionados em Né me quitte pas, ao 
decidirem seguir juntas e independentes de Bibí Andersen. Mesmo 
Antonio Benítez, que ao longo de toda trama tentou conquistar Pablo 
Quintero, somente após cantar no número musical Lo Dudo, percebera 
logo em seguida que não teria o seu grande amor, nem mesmo sua 
vida. A polícia o cercava, restando-lhe apenas o suicídio. 

Anos depois, o viés cinematográfico do número musical alçado 
em Que eu fiz para merecer isto? (1984), e as questões de representações e 
soluções dos desejos identitários de A Lei do desejo (1987) são 
retomadas e sublimadas em uma única instância no filme Má educação 
(2004). Rito e performance das identidades transitam entre o palco e 
demais espaços físicos da diegese, não só pelo caráter individual 
pessoal, mas também por ressignificar em um único elemento a 
experiência da opressão político social espanhola durante e após o 
regime franquista. A Igreja Católica é apontada aqui não só como a 
detentora de uma ineficiência pedagógica, mas também como a 
proprietária de uma desorganização institucional, a qual não consegue 
cumprir com os próprios dogmas que prega. Há uma opressão de seus 
integrantes, que não expõem os seus desejos, e “mal educam-se” para 
gerar adultos mal educados. Almodóvar é perspicaz aqui ao demonstrar 
o número musical como uma possível catarse do desejo, formação e 
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imposição do sujeito. No filme, coube aos que cantaram, dançaram ou 
assistiram Exotica, Quizás, quizás, quizás, Moon river, Kyrie, Torna a 
Surriento e Maniquí parisien, buscarem em alegorias e referências de 
outras manifestações culturais aquilo que os completassem e os 
tornassem, enquanto instâncias narrativas, capazes de exibir esse 
processo efetivamente em uma linguagem audiovisual.  

Prova de que Almodóvar antes de ater-se em prerrogativas 
teóricas e técnicas para expor suas referências, as considera enquanto 
estilística dentro do escopo de sua produção, é que sete anos depois 
inicia a produção de A Pele que habito (2011). Neste filme, há o forte 
viés cinematográfico como meio de expor e por em prática essências, 
desejos e identidades, e a sublimação destes efeitos, mas acima de tudo, 
há uma adequação ao seu tempo. Não só pelo fato das aparências em si 
serem uma espécie de personagem ou até mesmo uma entidade por 
todo o enredo, mas também pelo fato da temática tabu apresentar-se 
representada dentro de uma nova moral que vem, e que virá com o 
futuro. Não bastam o drama, o crime, o suspense ou até mesmo 
romance. São necessárias novas reflexões ao seu respeito, dentro de 
valores que a cultura, a sociedade, e a tecnologia passam a representar.  

Frente ao êxtase, ou choque, com este novo contato, a catarse 
das identidades se faz necessária, e os números musicais aqui 
enveredam nas profundezas do eu como uma representatividade, uma 
reflexão do não saber lidar com esta nova conjuntura. Qual seria a pele 
que habita a menina que canta a chegada de sua nova identidade, mas 
perde o seu referencial identitário feminino ao ver o suicídio de sua 
mãe em Pelo amor de amar? Nos números musicais Se me hizo fácil e Por el 
amor de amar, qual seria a pele que habita o jovem que não sabe lidar 
com sua sexualidade e tenta estuprar essa mesma menina, para se 
encaixar em algum padrão social? Não há respostas, mas sim o impacto 
em nos atentar que, adiante, estas personagens – e porque não, nós – 
deverão conviver com estes novos valores. 

Esta questão, bem como as anteriormente levantadas, aponta 
para uma filmografia almodovariana inquieta, nunca estagnada e 
fechada no cinema clássico, mas sim capaz de remontar a sua 
engrenagem para expor e performatizar, sobretudo por meio dos 
números musicais, as várias identidades que surgem, suas essências e 
seus desejos. Desejos estes que anunciam que ali esteve, está e estará 
Pedro Almodóvar. Um cineasta diante de um eterno e apaixonante 
cinema que sempre oferecerá novos olhares para as incansáveis análises 
de suas obras. 
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Acesso em: 12 jan. 2016; 
Pelo amor de amar. Disponível em: <https://goo.gl/RIeHyC>.  Acesso em: 21 

nov. 2015; 
Por el amor de amar. Disponível em: <https://goo.gl/AFn5aQ> . Acesso em: 

12 jan. 2016;  
Quizás, quizás, quizás. Disponível em: <https://goo.gl/AFxpkI>. Acesso em: 

02 jan. 2016; 
Rebeca se enfrenta por fin a su madre. Disponível em: 

<https://goo.gl/chBWby>.  Acesso em: 5 dez. 2015; 
Resistiré. Disponível em: <https://goo.gl/GGdBkN>. Acesso em: 28 set. 2015; 
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Se me hizo fácil. Disponível em: <https://goo.gl/HZ5Ms7>. Acesso em: 12 
jan. 2015;  

Suck it to me. Disponível em: <https://goo.gl/v7ZRZ5>. Acesso em: 27 jul. 
2015; 

Torna a Surriento. Disponível em: <https://goo.gl/N4GGl5>. Acesso em: 12 
jan. 2016;  

Trailer para amantes de lo prohibido. Disponível em: 
<https://goo.gl/iIER6G>. Acesso em: 23 dez. 2015;   

Todo sobre mi madre – Un tranvía llamado deseo. Disponível em: 
<https://goo.gl/qM4ZZX>.  Acesso em: 05 dez. 2015;   

Un Año de amor. Disponível em: <https://goo.gl/UWFcPY> . Acesso em: 5 
dez. 2015;  

Un pendiente por una teta. Disponível em: <https://goo.gl/7xAHJA>. Acesso 
em: 22 mar. 2016;   

¡Oh, Virgen más pura!. Disponível em: <https://goo.gl/EM6Kf6> . Acesso 
em: 12 jan. 2016; 

 
 
Referências filmográficas: 
 
Que eu fiz para merecer isto? (¿Quéhe hecho yo para merecer esto!!, 1984). 

Direção: Pedro Almodóvar. Produção: Hervé Hachuel. Intérpretes: Carmen 
Maura; Luis Hostalot; Verónica Fórque e outros. Roteiro: Pedro Almodóvar. 
Espanha: Cameo Media, 2010, 1 DVD, 97min., som, cor; 

A Lei do desejo (La Ley del deseo, 1987). Direção: Pedro Almodóvar. 
Produção: Agustín Almodóvar e Miguel Ángel Pérez Campos. Intérpretes: 
Eusebio Poncela; Carmen Maura; Antonio Banderas e outros. Roteiro: Pedro 
Almodóvar. Espanha: El Deseo / Brasil: New Way, 2012, 1 DVD, 98min., 
som, cor;  

Má educação (La Mala educación, 2004). Direção: Pedro Almodóvar.  
Produção: Agustín Almodóvar, Pedro Almodóvar e Esther García. 
Intérpretes: Gael García Bernal; Fele Martínez; Daniel Giménez Cacho e 
outros. Roteiro: Pedro Almodóvar. Espanha: El Deseo / Brasil: Twentieth 
Century Fox, 2013, 1 DVD, 105min., som, cor; 

A Pele que habito (La Piel que habito, 2011). Direção Pedro Almodóvar. 
Produção: Agustín Almodóvar, Esther García e Bárbara Peiró. Intérpretes: 
Antonio Banderas; Elena Anaya; Marisa Paredes e outros. Roteiro: Agustín 
Almodóvar, Pedro Almodóvar e Thierry Jonquet. Espanha: El Deseo / Brasil: 
Paris Filmes, 2011, 1 DVD, 120min., som, cor. 

https://goo.gl/HZ5Ms7
https://goo.gl/v7ZRZ5
https://goo.gl/N4GGl5
https://goo.gl/iIER6G
https://goo.gl/qM4ZZX
https://goo.gl/UWFcPY
https://goo.gl/7xAHJA
https://goo.gl/EM6Kf6


 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obra produzida com exclusividade para as editoras 

Jogo de Palavras e Provocare, em setembro de 2018. 


