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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo principal identificar alguns elementos distintivos do 

repertório do artista espanhol Pedro Almodóvar. Visa-se, assim, a poder reconhecer o que há 

por trás de suas narrativas que as torna tão facilmente particulares e que, consequentemente, 

faz com que elas sejam prontamente reconhecidas como almodovarianas. A partir disso, 

buscaremos compreender o que levou Almodóvar a abandonar a produção literária para 

expressar e desenvolver seu repertório artístico, quase exclusivamente, por meio da linguagem 

do cinema. Para compreender os motivos dessa tomada de decisão, será necessário reconstruir 

o percurso do momento cultural e político em que Almodóvar surgiu enquanto produtor da 

cultura, ou seja, faremos uma arqueologia – conforme as ideias de Foucault (2008) – de 

discursos da Movida Madrileña, que, para autores como Hidalgo (2009), Strauss (2008), 

Cañizal (1996) e Vidal (1988), foi um movimento de contracultura surgido na Espanha, 

sobretudo em Madri, ao final da década de 1970 e início dos anos 1980, com o intuito de 

ressignificar a produção cultural, de modo geral, no país. Nesse cenário, em que novas 

linguagens e outros temas passaram a ter maior espaço devido ao fim da ditadura do general 

Francisco Franco, Almodóvar recebeu destaque enquanto agente da Movida, principalmente 

no cinema. Para compreender o movimento contracultural em questão, nos basearemos em 

conceituações de Pierre Bourdieu (1967) e de Itamar Even-Zohar (2013), que nos permitem 

reconstruir o campo da cultura e entender o polissistema da Espanha à época da Movida. Ao 

fazer uma arqueologia de discursos da Movida, entendida como um parassistema, esta 

pesquisa pretende confirmar ou rechaçar a hipótese de que Almodóvar optou pela carreira 

cinematográfica por ser essa a escolha certa para se projetar com sucesso como cineasta desse 

movimento. Para entender a posição e a função de Almodóvar como um destacado agente da 

cultura na Movida, nos fundamentaremos, especialmente, em Holguín (1999), Strauss (2008), 

Cañizal (1996) e Vidal (1988). Após estudar esse aspecto, analisaremos duas narrativas 

almodovarianas, uma literária e uma cinematográfica, ambas produzidas e publicadas durante 

a Movida – o livro Fuego en las entrañas (1981) e o filme Maus hábitos (1983). Comparando 

os repertórios dessas obras e a recepção e a fortuna crítica que elas tiveram, tentaremos 

confirmar ou descartar a hipótese de que, enquanto agente cultural de um parassistema, 

Almodóvar, estrategicamente e como fórmula de sucesso, preferiu se especializar na 

linguagem cinematográfica em vez de na linguagem literária para se consolidar como ícone 

desse parassistema. 

 

Palavras-chave: Almodóvar – Movida madrileña – Contracultura – Narrativa. 
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RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como objetivo principal identificar algunos elementos distintivos del 

repertorio del artista español Pedro Almodóvar. Se visa, así, a poder reconocer qué hay por 

detrás de sus narrativas que las torna tan fácilmente particulares y que, consecuentemente, 

hace con que ellas sean prontamente reconocidas como almodovarianas. A partir de eso, 

buscaremos comprender qué llevó Almodóvar a abandonar la producción literaria para 

expresar y desarrollar su repertorio artístico, casi exclusivamente, por medio del lenguaje del 

cinema. Para comprender los motivos de esa decisión, será necesario reconstruir el transcurso 

del momento cultural y político en que Almodóvar surgió mientras productor de la cultura, o 

sea, haremos una arqueología – conforme las ideas de Foucault (2008) – de discursos de la 

Movida Madrileña, que, para autores como Hidalgo (2009), Strauss (2008), Cañizal (1996) y 

Vidal (1988), fue un movimiento de contracultura surgido en España, sobretodo en Madrid, al 

final de la década de 1970 e inicio de los años 1980, con el intento de resignificar la 

producción cultural, de modo general, en el país. En ese escenario, en que nuevos lenguajes y 

otros temas pasaron a tener mayor espacio debido al fin de la dictadura del general Francisco 

Franco, Almodóvar recibió destaque mientras agente de la Movida, principalmente en el 

cinema. Para comprender el movimiento contracultural en cuestión, nos basaremos en 

conceptuaciones de Pierre Bourdieu (1967) y de Itamar Even-Zohar (2013), que nos permiten 

reconstruir el campo de la cultura y entender el polisistema de España a la época de la 

Movida. Al hacer una arqueología de discursos de la Movida, entendida como un 

parassistema, esta investigación pretende confirmar o rechazar la hipótesis de que Almodóvar 

optó por la carrera cinematográfica por ser esa la elección cierta para proyectarse con éxito 

como cineasta de ese movimiento. Para entender la posición y la función de Almodóvar como 

un destacado agente de la cultura en la Movida, nos fundamentaremos, especialmente, en 

Holguín (1999), Strauss (2008), Cañizal (1996) y Vidal (1988). Tras estudiar ese aspecto, 

analizaremos dos narrativas almodovarianas, una literaria y una cinematográfica, ambas 

producidas y publicadas durante la Movida – el libro Fuego en las entrañas (1981) y la 

película Entre tinieblas (1983). Comparando los repertorios de esas obras y la recepción y la 

fortuna crítica que ellas tuvieron, intentaremos confirmar o descartar la hipótesis de que, 

mientras agente cultural de un parasistema, Almodóvar, estratégicamente y como fórmula de 

éxito, prefirió especializarse en el lenguaje cinematográfico en lugar de en el lenguaje literario 

para consolidarse como icono de ese parasistema. 

 

Palabras-clave: Almodóvar – Movida madrileña – Contracultura – Narrativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Almodóvar na minha ilusão biográfica 

 Esta dissertação de mestrado é, basicamente, fruto de um fator motivador que é, 

coincidentemente ou não, elemento chave desta pesquisa: a paixão. Ainda adolescente, na 

segunda metade da década de 1990, minhas maiores paixões eram o cinema e a literatura. As 

férias na escola eram o momento mais esperado para que eu pudesse ir, com calma e maior 

liberdade, à videolocadora que havia perto de minha casa – hoje, a principal de Goiânia 

devido à riqueza de seu acervo e da possibilidade de se ter acesso a obras-primas do cinema 

nacional e internacional. Lá eu ficava por horas passeando pelas estantes de fitas VHS, até 

escolher ao menos um filme para assistir, preferencialmente, sozinho e à noite, assim que 

todos se recolhessem. 

 O lançamento de um filme chamado Carne trêmula imediatamente chamou minha 

atenção, muito provavelmente por dois motivos. Primeiramente, pela disposição e localização 

na videolocadora, ou seja, na seção de lançamentos, que pretendia dar destaque aos clientes; 

e, em segundo lugar (ou talvez não haja essa hierarquia de motivos instigadores ao filme), 

pela imagem da capa, intencionalmente provocativa, com destaque para as peles de dois 

corpos nus; tratava-se de dois corpos que eram reforçados com o título centralizado, em 

tamanho grande e com toques em vermelho. Aos olhos de um adolescente, em meio à fase da 

descoberta sexual, aquela fita VHS foi hipnotizante. Discretamente peguei-a e li sua sinopse. 

Não compreendi plenamente a complexidade que existe na trama, devido à minha idade na 

época, mas constatei que se tratava de uma história de amor. Foi nessa leitura mais 

aproximada da contracapa do filme que tornei à capa, para melhor visualizá-la, e me dei 

conta, pela primeira vez, do nome de seu diretor e roteirista: Almodóvar. 

 Após assistir ao filme, me lembro de ter, pela primeira vez, a sensação de surpresa em 

razão do pudor com o qual convivia em minha família e na escola onde estudei desde a 

alfabetização – um colégio de freiras, rigidamente guiado por princípios católicos. Minha 

inquietação perante esses princípios religiosos, até então, era sutil e inconsciente. Apenas me 

deixei ser levado por meus desejos – outro elemento fundamental desta pesquisa, o desejo – e, 

ao devolver o VHS de Carne trêmula, busquei por outros filmes do mesmo corajoso e 

descarado cineasta chamado Almodóvar. Foi quando encontrei, organizados em uma mesma 

estante, diversos filmes dele: De salto alto, Matador e A lei do desejo. Esses três, 

especificamente, foram os que loquei após minha iniciação ao cinema de Pedro Almodóvar 
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com Carne trêmula. 

Essa experiência me fez marcar o sobrenome do autor e seu tipo de abordagem 

cinematográfica. Durante alguns anos, normalmente nas férias, buscava por seus filmes e por 

outros de temáticas aproximadas: situações engraçadas, polêmicas ou dramáticas, amores 

intensos, personagens intensas, tudo despido de pudores. O que eu não sabia é que, à medida 

que ia amadurecendo, futuras releituras intensificariam essa minha paixão pelo cinema de 

Almodóvar, aprimorando a apreciação estética e, consequentemente, permitindo que eu 

entendesse melhor o que aqueles filmes abordavam. 

 
Figura 1 – Capa da versão brasileira de Carne Trêmula, o décimo segundo longa-metragem de grande 

divulgação comercial de Pedro Almodóvar. 

 

 

Fonte: Filmow – Rede social de séries e filmes
1
. 

 

Assim, no final da graduação em Letras – momento em que Pedro Almodóvar já havia 

produzido muito mais do que eu havia visto e, ainda, havendo alcançado sucesso internacional 

–, ao aprofundar, na academia, na apreciação artística da literatura e do cinema, pretendi, 

profissionalmente, me dedicar às paixões verdadeiras que permaneceram em meu gosto 

artístico. Afinal, é da arte da linguagem, também e sobretudo, que vive o profissional das 

Letras. 

Ao pesquisar, por inclinação particular no assunto, como aqui registrei, encontrei, para 

                                                 
1
  Disponível em: <http://filmow.com/carne-tremula-t4606/>. Acesso em: 07 jul. 2012. 

http://filmow.com/carne-tremula-t4606/
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meu êxtase, duas publicações literárias de Almodóvar. Nesse momento, eu já havia sentido 

gosto intelectual pela Literatura Comparada. Então, tive a ideia de passar a pesquisar, ainda 

que individualmente, a forma como o cineasta construiu suas narrativas literárias, tentando 

enxergar proximidades e diferenças entre elas e os discursos cinematográficos. Essa atividade 

deu sequência a um projeto de Mestrado que, sob as devidas orientações, diálogos e leituras, 

foi sendo aperfeiçoado no sentido de definir melhor uma hipótese, os objetivos de pesquisa e 

a fundamentação teórica necessária. 

Muitas críticas cinematográficas e alguns estudos acadêmicos têm sido dedicados a 

Almodóvar, seja na área do Cinema, das Artes Visuais ou das Letras. Todas elas mencionam 

os filmes, obviamente, mas somente algumas abordam a produção literária do autor, formada 

por duas obras. Entretanto, não localizei um estudo comparativo entre as possíveis 

imbricações narrativas na literatura e no cinema de Almodóvar. Em todo caso, seja qual for o 

estudo que se desenvolva sobre o cineasta espanhol, é basilar considerar seu contexto social, 

histórico, político e cultural, no que se refere ao momento de suas criações artísticas.  

 

A hipótese sobre Almodóvar 

 O ponto de partida desta pesquisa é o efeito da instigação de observar e analisar como 

Almodóvar se manifesta em duas linguagens artísticas narrativas – a literatura e o cinema. 

Para poder desenvolver esta pesquisa, fez-se necessário recorrer a algumas explanações 

teóricas a respeito de narratologias – Culler (1999), Genette (1972), Barthes (1973), Pellegrini 

(2003), Todorov (1972, 1979), Tomachevski (1973), Bakhtin (1993), Martin (2003) e Staiger 

(1997) – e teorias do cinema – Eisenstein (2002), Vieira (2007), Andrew (1989),  (2003), 

Martin (2003), Metz (1977). Afinal, Almodóvar tem produzido discursos com sentidos 

diferentes, por meio de suas matérias artísticas, em ambos os meios narrativos, sobretudo no 

cinema. 

 Assim, à medida que maiores reflexões foram sendo feitas, o desenvolvimento da 

pesquisa tomou novos rumos. Literatura e Cinema são linguagens diferentes que mantêm, no 

entanto, semelhanças. Porém, o que mais há, além de semelhanças e diferenças, nas narrativas 

almodovarianas? O que faz com que uns produtos do campo da cultura sejam facilmente 

reconhecidos como possuidores da chancela distintiva de almodovarianos? Por que 

Almodóvar acabou abandonando a produção literária e preferiu percorrer os caminhos da 

linguagem cinematográfica? 

 É patente que, no campo da cultura, Almodóvar acabou se concentrando no cinema. 
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Isso fez com que ele tivesse que relegar a um segundo plano outros gêneros da sua produção 

cultural; referimo-nos à sua produção musical e literária, a qual marcou o início da sua 

inserção, como agente da cultura, na Movida Madrileña. O nosso intuito é, nesse sentido, 

entender e explicar por que a matéria artística de Almodóvar – e seu repertório em geral – se 

encaixou melhor no cinema. Por conseguinte, nesta pesquisa tentaremos observar, em 

primeiro lugar, quais são os traços distintivos dos diversos gêneros cultivados por Almodóvar 

que têm feito com que suas obras sejam imediatamente reconhecidas como suas; isto é, 

visamos classificar e analisar os elementos constitutivos do diferencial estilo almodovariano – 

modelos formais e conteúdos. 

 Nesse sentido, por um lado, será preciso discutir por que e como o artista espanhol 

criou uma linguagem distintiva e, por outro, será necessário reconstruir o sistema, isto é, o 

campo artístico e o campo literário, em que Almodóvar inseriu a sua produção. A nossa 

hipótese é que a Movida Madrileña, como sistema, demandou repertórios em que se 

combinassem a linguagem verbal e não verbal e que isso derivou em que Almodóvar acabasse 

privilegiando a sua produção cinematográfica em detrimento da sua produção literária e 

musical. 

 A partir dessa hipótese, esta investigação foi dividida em três capítulos, além desta 

Introdução e da Síntese conclusiva. O capítulo primeiro tem como objetivo a reconstrução do 

campo da cultura em que se integrou Almodóvar. Assim se tratando, nele desenvolve-se uma 

exposição crítica da gênese e evolução da Movida Madrileña, movimento de contracultura em 

que Almodóvar se formou enquanto artista. A princípio, desenvolveremos considerações 

referentes aos preceitos da teoria da narrativa, para fundamentar o estudo sobre as narrativas 

de Almodóvar – especialmente as que foram delimitadas como corpus desta pesquisa –, e à 

arqueologia de Michel Foucault (2008), como princípio teórico para a reconstrução histórica 

do campo cultural da Movida Madrileña. Tal reconstrução será feita, sobretudo, segundo os 

apontamentos de João Eduardo Hidalgo (2009; 2007), Fréderic Strauss (2008), Eduardo 

Peñuela Cañizal (1996), Jean-Max Méjean (2007) e Nuria Vidal (1988), enfatizando a Movida 

enquanto movimento de contracultura e, especialmente, em suas manifestações na literatura, 

no cinema, na música, na moda, na fotografia. Em seguida, iremos expor o suporte 

metodológico de análise da Movida, focado em Itamar Even-Zohar (2013) e Pierre Bourdieu 

(1967), para entender como funcionou a Movida dentro do campo da cultura da Espanha no 

momento histórico que se inicia no final da década de 1970 e finaliza em meados da década 

de 1980. 
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 No capítulo segundo, faremos a descrição de duas obras de Almodóvar: o livro Fuego 

en las entrañas e o filme Maus hábitos. Tais narrativas foram escolhidas como objetos da 

pesquisa pelo fato de que foram produzidas durante a Movida Madrileña em parceria com 

alguns dos artistas que também tiveram destaque no movimento. Para a descrição e análise, 

adotamos a primeira edição do livro, lançada em 1981, em língua espanhola, para que 

pudéssemos ter acesso direto à linguagem da época usada na obra. Quanto ao filme, usamos a 

publicação brasileira da obra, intitulada Maus hábitos; em espanhol, em inglês e em português 

de Portugal, o título é diferente: respectivamente, Entre tinieblas, Dark habits e Negros 

hábitos. No capítulo, além das obras almodovarianas, nos baseamos, para o desenvolvimento 

da nossa análise, na crítica de Cañizal (1996), Holguín (1999) e Strauss (2008). 

 O capítulo terceiro será dedicado à análise comparativa do corpus, de modo que 

possamos observar as possíveis relações entre as obras analisadas, levando em consideração 

que foram produzidas na mesma época, em um mesmo contexto, especificamente durante a 

onda contracultural espanhola no pós-franquismo. A partir dessa análise, tentaremos observar 

quem foi Almodóvar, ou seja, como se configurou sua produção enquanto agente cultural da 

Movida e, assim, discutiremos por que o autor deu preferência à linguagem cinematográfica, 

tornando-se, mundialmente, uma fórmula de sucesso. 
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CAPÍTULO 1 – ¿DÓNDE ESTÁ LA MOVIDA? 

 

As pessoas sabem o que fazem; elas frequentemente sabem 

o porquê fazem o que fazem; mas o que elas não sabem é o 

que faz (causa) aquilo que elas fazem. 

(FOUCAULT, 1995) 

 

Figura 2 – Almodóvar e outras figuras da Movida, em 

Madri. 

 

Fonte: Beevoz
2
.  

 

 

 O objetivo deste primeiro capítulo é contextualizar o foco da pesquisa. Para que a 

hipótese deste trabalho seja confirmada ou refutada, é preciso analisar a produção de Pedro 

Almodóvar, fazendo-se necessário selecionar duas obras paradigmáticas – um filme e um 

livro – desse autor. E, para analisar essas obras dentro dos fins desta dissertação, necessitamos 

primeiramente contextualizá-las. Assim, o passo inicial desta pesquisa é desenvolver um 

diagnóstico sobre o quadro social, político, cultural e artístico da Espanha durante o período 

da Movida baseando-nos nas avaliações publicadas sobre esse movimento às quais tivemos 

acesso. 

 Para isso, partiremos, em primeiro lugar, de referenciais teóricos para a pesquisa de 

narrativas, uma vez que nosso corpus abrange duas narrativas de Almodóvar – uma literária e 

uma fílmica. Em seguida, trataremos da noção de arqueologia, de Michel Foucault (2008) 

qual permite a compreensão de formações e práticas discursivas, levando em consideração o 

discurso enquanto prática social, vinculada à cultura, à política, à economia e ao pensamento 

de um povo ou de um segmento da sociedade. A partir dessa visão de Foucault, portanto, 

                                                 
2
  Disponível em: <http://www.beevoz.com/2013/11/26/la-movida-madrilena-la-gente-del-rock-en-los-

80/ >. Acesso em: 01 dez. 2012. 

http://www.beevoz.com/2013/11/26/la-movida-madrilena-la-gente-del-rock-en-los-80/
http://www.beevoz.com/2013/11/26/la-movida-madrilena-la-gente-del-rock-en-los-80/
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tentaremos fazer uma análise arqueológica da Movida, seguindo os apontamentos de autores 

que descreveram o movimento, como Antonio Holguín (1999), João Eduardo Hidalgo (2009), 

Nancy Berthier (2009), Jean-Max Méjean (2007), Jean-Claude Seguin (1999), Frédéric 

Strauss (2008), Nuria Vidal (1988). 

 Em seguida, será necessário adotar as considerações de Pierre Bourdieu (1967), a 

respeito de campo cultural, e de Itamar Even-Zohar (2013a), quanto ao sistema literário, pois 

ambos os autores focam a questão do contexto no âmbito da criação de produtos culturais, o 

que é pertinente para o caso da Movida, pois se tratava de um movimento que representava o 

contexto cultural, artístico e político em que se inseriram determinados grupos da sociedade 

espanhola no início da década de 1980. 

 Nesse sentido, buscaremos observar se a Movida foi um parassistema cultural, isto é, 

um sistema alternativo autônomo em paralelo, não somente, em relação ao sistema central, na 

literatura, como também na música, no cinema, na moda, no teatro, nas artes visuais e, 

inclusive, a respeito de outro parassistema, as histórias em quadrinhos. Para tanto, será 

relevante considerar também as ideias de Itamar Even-Zohar com relação ao sistema literário. 

Por fim, buscaremos discutir as tomadas de decisão e, em consequência, a posição e as 

estratégias adotadas por Pedro Almodóvar frente a esse parassistema cultural, considerando e 

descrevendo, com essa finalidade, as suas práticas culturais e artísticas durante a Movida. 

 

1.1 Noções sobre narrativa 

 

 Como este trabalho se concentra em narrativas de Pedro Almodóvar, a fim de observá-

las enquanto discursos de um movimento contracultural denominado Movida Madrileña, é 

fundamental destacar os referenciais teóricos nos quais nos baseamos para desenvolver o 

estudo dessas narrativas. 

 Para Genette (1972, p. 255), a narrativa é “a representação de um acontecimento ou de 

uma série de acontecimentos, reais ou fictícios, por meio da linguagem, e mais 

particularmente da linguagem escrita”. O autor ressalta que a descrição é elemento 

constitutivo da narrativa; segundo ele: 

 

Toda narrativa comporta com efeito, embora intimamente misturadas e em 

proporções muito variáveis, de um lado representações de ações e acontecimentos, 

que constituem a narração propriamente dita, e de outro lado representações de 

objetos e personagens, que são o fato daquilo que se denomina hoje a descrição 

(ibidem, p. 262). 
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 Assim, a descrição assume papéis fundamentais na narração, que depende daquela – 

mas não completamente. A descrição é parte da narrativa, de modo que esta, por sua vez, não 

perde sua hegemonia, pois a descrição é parte constitutiva do todo textual narrativo. Genette, 

quanto a isso, prossegue em seu raciocínio afirmando que: 

 

existem gêneros narrativos (...) em que a descrição pode ocupar um lugar muito 

grande, (...) um simples auxiliar da narrativa. Não existem, ao contrário, gêneros 

descritivos (...) em que a narrativa se comportaria como auxiliar da descrição 

(ibidem, p. 263-264).  

  

 As reflexões de Genette ganham maior profundidade e relevância no momento em que 

ele, após descrever e analisar as reflexões poéticas de Platão e Aristóteles, afirma haver 

questões que não foram discutidas pelos pensadores gregos, que são aquelas relacionadas às 

diferenças entre a narrativa e o discurso. Genette comenta que há níveis de expressão que 

foram excluídos da poética aristotélica, o que, portanto, demonstra uma fronteira no campo 

dos estudos da literatura: esses níveis de expressão estão relacionados ao domínio do discurso. 

 Em outra obra, Genette (1979) indica que o discurso seria a ordem cronológica dos 

acontecimentos no texto, enquanto que a narrativa, isto é, a história, seria a sequência real dos 

acontecimentos. Por sua vez, Barthes (1972) também aponta diferenciações entre narrativa e 

discurso, afirmando que existe pouca relação entre o tempo lógico e o tempo real (ibidem, p. 

55). O autor francês diz que a significação das sequências em uma obra não decorre da 

sucessão natural dos acontecimentos que compõem essas sequências, mas sim da conexão 

lógica entre as partes estruturantes. A narrativa para Barthes é, pois, uma estrutura, um 

sistema, cujas unidades e regras regem uma significação no todo textual, organizado segundo 

uma lógica própria, que não tem a ver com o tempo real e cronológico. Pellegrini (2003) 

também contemplou essa questão, ao explicar que “toda narrativa repousa na representação da 

ação” e que a sucessão dos fatos, linguisticamente conduzidos por um narrador, é realizada 

por meio do discurso, “que por sua vez é uma sucessão de enunciados postos em seqüência” 

(ibidem, p. 17). 

 Para Todorov (1972), tanto a história (narrativa) quanto o discurso são importantes, de 

modo que a história é determinada por fatos narrados e pelas ações das personagens, e o 

discurso é construído pelo narrador, que transporta ao leitor os acontecimentos, as 

personagens e suas ações. Ao atribuir as categorias da narrativa literária, Todorov (ibidem) 

divide o discurso em três partes: o tempo da narrativa, aspectos da narrativa e modos da 

narrativa. O autor explica que o discurso coloca em ordem os acontecimentos da história, os 
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quais são dados simultaneamente. O encadeamento dos fatos no discurso se dá de forma 

lógica, não necessariamente segundo uma ordem cronológica. A narrativa possui uma lógica 

interna que organiza os acontecimentos contados pelo narrador, não havendo obrigatoriedade 

relacional entre mundo real e mundo narrado, de modo que a referida lógica interna das ações, 

dentro da obra, seja estabelecida e permita o entendimento por parte do leitor. 

 Tomachevski (1973), nos seus estudos sobre teoria literária e narratologia, assinala 

especificações quanto a tema, temática e motivo como elementos estruturais da narrativa. 

Esses conceitos são de extrema importância para o estudo em questão, levando em 

consideração o pressuposto de que o discurso narrativo em Almodóvar é, com frequência, 

conduzido a partir das temáticas. O conceito de tema, para Tomachevski, está relacionado ao 

conjunto da obra e/ou à decomposição de suas partes (ibidem, p. 173). Determinadas obras 

literárias podem possuir uma unidade temática, assim como partes isoladas podem possuir 

seus temas específicos. O tema, enquanto unidade, significa a constituição ordenada dos 

elementos temáticos (ibidem, p. 172). 

 Dentro da narratologia, Tomachevski distinguiu dois tipos principais de disposição dos 

elementos temáticos na unidade. O primeiro tipo, segundo o autor, obedece ao princípio de 

causalidade e está inscrito em uma certa cronologia, o qual caracteriza as obras construídas 

com uma trama, isto é, a novela, o romance e o poema épico. Já o segundo tipo de disposição 

temática não obedece a uma causalidade interna, que é o caso de textos que não possuem 

trama, como poemas líricos, narrativas de viagem etc. (ibidem, 172-173). 

 Quanto ao conceito de motivo, o formalista russo explica que, ao decompor a obra em 

unidades temáticas, delimitam-se as “pequenas partículas do material temático” (ibidem, 174). 

Os temas de cada uma dessas partes indecompostas são chamados de motivos. O autor, 

porém, faz a ressalva de que, nos estudos comparativos, o termo “motivo” aparece como 

unidade temática que é encontrada em diversas obras, comum a elas. Tomachevski indica que 

a organização dos motivos em uma obra não deve ser feita de forma aleatória. Ele frisa que 

não se trata, simplesmente, de falar sobre algo; os temas, as unidades temáticas e os motivos 

devem ser harmonizados em meio a um processo estético: 

 

O sistema de motivos que constituem a temática de uma obra deve apresentar uma 

unidade estética. Se os motivos ou o complexo de motivos não são suficientemente 

coordenados na obra, se o leitor fica insatisfeito com as ligações entre esse 

complexo e a obra inteira, dizemos que esse complexo não se integra na obra. Se 

todas as partes da obra são mal coordenadas, esta se dissolve (ibidem, p. 184). 

 

Décadas depois, Todorov (1979, p. 36) problematizou essas considerações de 
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Tomachevski, ao afirmar que é necessário não se ater a apenas identificar motivo e oração, 

pois ambos possuem noções diferenciadas. Para sustentar sua argumentação, Todorov refere-

se a Propp (1928), quem afirmara que uma frase pode conter mais de um motivo e vice-versa. 

Para estes dois teóricos, cada motivo pode assumir diversas funções, que existem no plano 

constitutivo da obra e que não são imediatamente nela significadas. 

Ao levantar questões a respeito do estudo do romance, Bakhtin (1993) ressalta a 

importância desse gênero no âmbito da atualidade. O autor eleva o romance, isto é, a narrativa 

literária, argumentando que se trata de um gênero que está em constante processo de 

reconstrução, pois ele comprova, em suas próprias estruturas literárias, que está sempre se 

atualizando, recebendo constantes influências, inclusive contribuindo para a renovação dos 

outros gêneros. 

Essa reflexão, feita por Bakhtin a meados do século XX, pode ser entendida e 

transportada para o cinema, se partimos do pressuposto de que a própria narrativa, em si, 

entendida em sentido amplo, é mutável e transgressora. Bakhtin (1993) expõe, no capítulo 

“Epos e Romance – Sobre a metodologia do estudo do romance”, que houve transformações, 

ao longo do tempo, na formação e consolidação dos gêneros literários, ressaltando que o 

romance é o representante do que de mais moderno há entre os gêneros. Para o autor, o 

romance é “o único gênero em evolução, por isso ele reflete mais profundamente, mais 

substancialmente, mais sensivelmente e mais rapidamente a evolução da própria realidade” 

(ibidem, p. 400). 

Em consonância com tais afirmações, entendemos que as formas de representação em 

algumas narrativas agregaram espaços que ultrapassaram as palavras enquanto meio. Embora, 

no início, tenha sido tomado como “espetáculo filmado ou simples reprodução do real” 

(MARTIN, 2003, p. 16), o cinema foi aprimorando sua linguagem, que possui uma intenção 

narrativa. A escrita de uma das duas artes alvo desta dissertação se dá pelas palavras, enquanto 

a de outra acontece por meio da linguagem verbal e de imagens. 

Emil Staiger (1997) afirmou haver uma tendência à hibridização entre obras literárias 

dos três gêneros. Para o autor, a confluência entre os gêneros acontece, inclusive, no plano 

linguístico-estrutural. Ele estabelece relações entre níveis linguísticos e os estilos literários, 

afirmando que o gênero lírico se aproxima mais do nível silábico; o épico é designado pela 

palavra; e o dramático está no plano frasal, que transporta para o todo de partes isoladas 

(ibidem, p. 161). Staiger completa sua visão esclarecendo que não há hierarquia entre esses 

níveis. Assim como em um texto, tanto o som de alguma sílaba, quanto alguma escolha 
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lexical – e seu respectivo efeito de sentido –, e as relações entre as partes textuais, podem 

sobressair, da mesma forma os gêneros literários podem prevalecer em alguma instância. Isso 

cria uma hibridização integradora de um todo textual de uma obra. 

Essas reflexões de Staiger podem ser encaminhadas aos estudos comparados entre 

literatura e cinema, pensando em conexões entre o épico e o dramático. Inclusive, podem-se 

reconhecer aspectos do lírico em narrativas e em textos dramáticos, bem como a combinação 

dos três gêneros em redes textuais. 

 Partindo desses pressupostos de Staiger (1997) e Bakhtin (1993), observamos a 

convergência de gêneros no corpus desta dissertação. Tratamos de narrativas verbais e visuais, 

em que se percebe a imbricação entre literatura e cinema e as decorrentes interferências entre 

os textos. Não somente o cinema se vale da literatura, ela também sofreu mudanças devido ao 

impacto do cinema. Como ressalta Pellegrini (2003, p. 16), o surgimento da fotografia e do 

cinema interferiu nas visões de mundo das pessoas, o que, por sua vez, tem influenciado a 

maneira de se pensar e fazer literatura. 

 Infere-se, portanto, que, para o desenvolvimento de um estudo que envolva literatura e 

cinema, é preciso levar em consideração a crítica de Genette (1972) sobre as descrições como 

elemento composicional da narrativa. Ora, as descrições feitas das personagens, das situações 

que as envolvem, do figurino, do cenário, isto é, dos elementos constitutivos tanto da 

narrativa literária como da fílmica, são básicas no universo narrativo de Almodóvar. Por sua 

vez, a análise dos discursos das narrativas almodovarianas, a partir das ideias de Pellegrini 

(2003) e Todorov (1972), permite compreender a ordem cronológica dos fatos nos textos, isto 

é, o delineamento das histórias nas obras. 

 A ordenação temática tratada por Tomachevski (1973) faz com que entendamos que os 

contextos de produção marcam as escolhas de temas; isso se aplica à Movida Madrileña, pois 

ela condicionou os motivos retratados nas primeiras narrativas do cineasta e escritor espanhol. 

Baseando-nos nas considerações de Bakhtin (1993) sobre as transformações do romance, 

reparamos nas imbricações narrativas em Almodóvar, uma vez que, no período da Movida, o 

cineasta também produziu literatura, fato que, por um lado, direta ou indiretamente, interferiu 

no cinema e que, por outro, gerou narrativas cinematográficas, ou seja, uma nova 

transformação do gênero. Para aprofundarmos na referida imbricação, Staiger (1997) nos 

facilitará a compreensão da narrativa como uma hibridização dos três gêneros materializada 

na literatura e no cinema. 

 Jonathan Culler aborda questões relevantes para este estudo, ao considerar como 
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produtivo o entendimento da teoria literária “como um desafio amplo ao senso comum”, no 

sentido de compreendê-la como uma investigação a respeito da construção de sentidos e da 

configuração das identidades humanas. Culler explicita sua caracterização cultural da teoria 

literária como se segue: 

 

Como crítica do senso comum e investigação de concepções alternativas, a teoria 

envolve um questionamento das premissas ou pressupostos mais básicos do estudo 

literário, a perturbação de qualquer coisa que poderia ter sido aceita sem discussão: 

o que é um autor? O que é ler? O que é o "eu" ou sujeito que escreve, lê ou age? 

Como os textos se relacionam com as circunstâncias em que são produzidos? 

(CULLER, 1999, p. 14). 

 

 Sendo assim, desenvolveu-se essa área do conhecimento de forma voltada para 

produção e recepção de artes, como a literatura, sem desvinculá-las do aspecto cultural, 

instância instauradora de sentidos, relações, o que permite uma postura interdisciplinar no ato 

investigativo crítico-teórico. Culler propõe uma discussão em torno da literatura a fim de 

suplantar as noções construídas nos últimos séculos, no que se refere às bases teóricas 

construídas – literatura como linguagem em primeiro plano, como integração da linguagem, 

como ficção, como objeto estético e como construção intertextual ou autorreflexiva. Para o 

autor, tais noções não são suficientes porque não estão focadas na íntima relação que a 

linguagem estabelece com o cotidiano dos leitores, ou seja, o texto literário – e aqui fazemos 

uma ponte ao cinema e aos demais campos artísticos da Movida – depende da experiência que 

o leitor possui com ele em seus contextos de produção e recepção. Essa discussão é de 

extrema pertinência para o caso que estamos estudando nesta dissertação. 

 

1.2 Arqueologia foucaultiana 

 

 A partir de meados do século XX, Michel Foucault começou a desenvolver uma série 

de críticas às ciências humanas e à historiografia. Ele é considerado um intelectual versátil, 

visitando diversos campos do saber, como a Filosofia, a Psicologia, a Linguística, os Estudos 

Literários, a História. Sua trajetória acadêmica pode ser dividida em três fases: a primeira, 

chamada arqueológica; a segunda, genealógica; e a terceira, a fase ética. A fase arqueológica 

corresponde ao período em que Foucault desenvolveu críticas com relação à escrita da 

história, a partir das principais correntes de historiografia que houve no século XX. 

 Pode-se assinalar que essa primeira fase iniciou-se com a publicação da obra A 
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arqueologia do saber
3
, em 1969, embora suas reflexões sobre o método da arqueologia já 

houvessem sido feitas nas três obras anteriores a esta
4
. Basicamente, esse método consistia na 

descrição e análise das formações e práticas discursivas historicamente construídas. A ideia de 

discurso, essencial para este estudo, está atrelada à de enunciado. O discurso é o sistema de 

enunciados
5
, sendo que um enunciado seria uma unidade discursiva e, portanto, um discurso é 

composto por várias unidades discursivas, formadas histórica e socialmente. Os discursos são 

formados historicamente; daí vem a noção de formações discursivas e a ideia de dispersão, ou 

seja, os discursos estão dispersos no tempo. 

 N‟A arqueologia do saber, Foucault define a noção de formação discursiva. O filósofo 

se preocupou em observar como os saberes de determinada época são organizados em 

arquivos, os quais são suscetíveis de análise enunciativa, uma vez que o arquivo abarca 

discursos que, por sua vez, são explicitados nos enunciados. Para uma análise arqueológica, 

logo, é necessário realizar uma análise enunciativa, isto é, discursiva. Para tanto, parte-se da 

linguagem, que materializa os discursos, os enunciados. 

Nesta sua primeira fase, Foucault adotou como norte em suas pesquisas uma noção de 

história que fugisse à tradicional, sendo que, para ele, não se tratava de uma linha em que os 

fatos estão organizados de maneira fluxa e contínua, mas sim numa constante reformulação 

do tracejar dos acontecimentos. O autor deixa evidente seu posicionamento a respeito de sua 

referenciação teórica, quando diz: 

 

É preciso desligar a história da imagem com que ela se deleitou durante muito tempo 

e pela qual encontrava sua justificativa antropológica: a de uma memória milenar e 

coletiva que se servia de documentos materiais para reencontrar o frescor de suas 

lembranças; ela é o trabalho e a utilização de uma materialidade documental (livros, 

registros, atas, edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, objetos, costumes, etc.) 

que apresenta sempre e em toda parte, em qualquer sociedade, formas de 

permanências, quer organizadas (FOUCAULT, 2008, p. 7-8). 

 

 Para Foucault, a forma como a história é desenhada, em uma única temporalidade, é 

efeito de tradição, evolução e mentalidade de uma época. Os acontecimentos históricos se 

entrecruzam em meio a temporalidades múltiplas, atingindo os indivíduos de diferentes 

maneiras. Sendo assim, a história é múltipla e vivida de forma diversificada, num mesmo 

tempo cronológico.  

                                                 
3
  Para esta pesquisa, adotamos a 7ª edição d‟ A arqueologia do saber. 

4
  História da loucura (1961); Nascimento da clínica (1963); As palavras e as coisas (1966). 

5
  Para Foucault (2008), o discurso é tudo aquilo que está nas diversas formas mediante as que se 

comunica um conteúdo, seja qual for a linguagem adotada. Para o autor, o mais importante não é o conteúdo do 

discurso, mas sim a função que ele exerce na sociedade. 
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Esse mapa filosófico foucaultiano lhe permitiu chegar à sua conceituação de formação 

discursiva, sugerindo a compreensão daquilo que é regular em meio à dispersão dos 

acontecimentos. Para o autor, 

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de 

enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade, 

[...] diremos por convenção que se trata de uma formação discursiva – evitando, 

assim, palavras demasiado carregadas de condições e conseqüências [...] para 

designar semelhante sistema de dispersão, tais como „ciência‟, ou „ideologia‟, ou 

„teoria‟, ou domínio de objetividade (ibidem, p. 43). 

 

O conjunto de formações discursivas, para Foucault, é chamado de arquivo. Assim, 

reparando em que o discurso é o conhecimento, isto é, o saber de um povo que perpassa as 

linguagens, Foucault distanciou-se dos estudos clássicos sobre o discurso e começou a 

observá-lo sob um novo prisma, que questiona as práticas discursivas cristalizadas. Nesse 

sentido, o autor considera que, na arqueologia, é necessário saber como são formados os 

discursos. Como o discurso é composto por várias unidades discursivas, isto é, vários 

enunciados, a arqueologia, portanto, tem como objeto de estudo o enunciado e as correlações 

que os enunciados estabelecem entre si. Os enunciados são diferentes e dispersos no tempo, 

mas formam um conjunto quando se referem a um mesmo objeto, ou seja, formam um 

discurso. 

Foucault considera primordial, na arqueologia, fazer uma análise do sujeito que 

articula certo discurso. Não se trata de um sujeito individual, mas sim institucional. Ele afirma 

que é importante questionar quem profere o discurso, de onde esse emissor fala e qual a 

posição hierárquica desse sujeito, principalmente com relação à distância que esse sujeito 

apresenta frente ao discurso. 

O autor aponta que há características próprias assumidas pelos “tipos de discurso” nas 

práticas discursivas que os incorporam em dada época. Porém, ele nos diz que esses tipos de 

discurso não podem ser analisados se não são confrontados com os outros agrupamentos 

discursivos que os circulam. Foucault destaca, nesse sentido, que esses agrupamentos não são 

imanentes nem fechados em unidades. Isso está relacionado à noção de dispersão discursiva – 

fato vinculado à noção de tempo; Foucault afirma que, como os enunciados são formados ao 

longo do tempo, não existe, pois, uma invariabilidade discursiva, ou seja, os enunciados e os 

discursos são suscetíveis de transformações, atualizações. 

Com relação às unidades discursivas, Foucault questiona, sobretudo, aquelas que estão 
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relacionadas ao livro e à obra. Quanto ao livro, o autor diz: 

 

Por mais que [...] se apresente como um objeto que se tem na mão; por mais que ele 

se reduza ao pequeno paralelepípedo que o encerra: sua unidade é variável e relativa. 

Assim que a questionamos, ela perde sua evidência; não se indica a si mesma, só se 

constrói a partir de um campo complexo de discursos (ibidem, p. 26). 

  

 E quanto à obra, ele comenta: 

 

Admite-se que deve haver um nível (tão profundo quanto é preciso imaginar) no 

qual a obra se revela, em todos os seus fragmentos, mesmo os mais minúsculos e os 

menos essenciais, como a expressão do pensamento, ou da experiência, ou da 

imaginação, ou do inconsciente do autor, ou ainda das determinações históricas a 

que estava preso. Mas vê-se logo que tal unidade, longe de ser apresentada 

imediatamente, é constituída por uma operação; que essa operação é interpretativa 

[...] (ibidem, p. 27). 

 

Logo, atendendo à ideia de que a arqueologia busca observar discursos dispersos, ou 

seja, as formações discursivas e o arquivo, pretendemos analisar a configuração da Movida 

Madrileña a partir de seus discursos. Percebemos que há a possibilidade de se fazer uma 

arqueologia da Movida segundo práticas discursivas que demarcaram esse movimento cultural 

da Espanha no fim da década de 1970 e, sobretudo, no início da década de 1980. 

 

1.3 A Movida 

 

 No Brasil, não há muitas publicações que tratam especificamente da Movida 

madrilena. Eduardo Peñuela Cañizal, professor da Universidade de São Paulo, realizou, em 

1996, uma organização de ensaios sobre o cinema de Almodóvar. Algumas das análises sobre 

o cinema do manchego tratam tangencialmente da Movida. Em 2011, Angélica Coutinho e 

Breno Lira Gomes organizam uma coletânea de textos críticos sobre o cinema de Almodóvar, 

livro resultante de uma mostra de filmes do cineasta. Todavia, essa coletânea contém poucos 

comentários sobre a Movida e sua relação com a estética almodovariana. Além dessas duas 

obras, temos, no Brasil, alguns trabalhos acadêmicos que abordam a relação entre Almodóvar 

e a Movida.
6
. 

Em Portugal, a obra Panorama do cinema espanhol – 1896-1986, publicada pela 

Cinemateca Portuguesa em 1986, traça o percurso do cinema na Espanha desde seu 

nascimento, em 1896. Já na Espanha, o tema foi objeto de mais publicações. Nuria Vidal 

                                                 
6
  A título de exemplo: BIGARELLI (2003), HIDALGO (2007; 2009; 2009). 
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(1988) publicou, logo após o lançamento de Mulheres à beira de um ataque de nervos – filme 

que alavancou a carreira internacional de Almodóvar –, El cine de Pedro Almodóvar, o 

primeiro livro sobre a obra do cineasta, fruto de uma série de conversas e entrevistas com ele. 

Além de Nuria Vidal, Antonio Holguín (1999) publicou a obra Pedro Almodóvar, que 

apresenta em profundidade a relação entre a Movida e o cineasta. Jean-Claude Seguin (1999) 

também faz um percurso histórico do cinema espanhol desde o cinema mudo, em 1896. Em 

sua obra Histoire du cinéma espagnol, o autor dedica alguns capítulos ao cinema franquista e 

aos anos de agonia e renovação que desembocaram na transição concretizada na Movida. 

Outros autores, como Frédéric Strauss (2008) e Jean-Max Méjean (2007), também 

trataram do movimento contracultural espanhol. Strauss, em especial, lança uma série de 

perguntas a Almodóvar – uma vez que se trata de um livro de entrevistas – especificamente 

sobre a Movida. 

Portanto, para fazermos uma descrição arqueológica do movimento de contracultura 

no qual Pedro Almodóvar atuou com tanta intensidade, sendo ele um de seus principais 

representantes
7
, traremos as principais observações dos autores acima mencionados. 

O cinema na Espanha durante muitos anos esteve enfraquecido. A partir do final da 

década de 1930 até meados da década de 1950, foram poucos os filmes produzidos na 

Espanha considerados pela crítica como produções de qualidade, o que inclusive permitiu que 

surgisse o termo españolada para estigmatizar o cinema espanhol do séc. XX no geral. 

Certamente, essa escassez cinematográfica – e artística, de modo geral – decorreu das 

posturas oficiais do governo de então e da censura existente nesse período. Um dos principais 

cineastas espanhóis do século XX, Juan Antonio Bardem, declarou, nas Conversaciones 

Cinematográficas de Salamanca
8
, em 1955, que o cinema espanhol era politicamente 

ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, esteticamente nulo e industrialmente 

raquítico, caracterização feita na famosa e polêmica frase pronunciada pelo diretor de Muerte 

de un ciclista. 

Esse retrato cultural do país está diretamente relacionado à censura por parte do 

governo da época, a ditadura franquista ou o Franquismo, regime político vigente na Espanha 

                                                 
7
  Para Melo, “Almodóvar é considerado o rei da Movida, ou seja, o melhor representante da Espanha nos 

anos 80” (1996, p. 229). 
8
  Pode-se considerar, aqui, a seguinte tradução: “Conversações Cinematográficas de Salamanca”. Essa 

expressão se refere a um encontro realizado na cidade de Salamanca, na Espanha, no ano de 1955, em que foram 

impulsionados diálogos entre os principais cineastas do período (dentre eles, Ricardo Muñoz Suay, Basilio 

Martín Patino, Berlanga e Juan Antonio Bardem) para debater sobre o passado, o presente e o futuro do cinema 

espanhol, tentando aproximar o cinema tanto a uma descrição reflexiva e crítica da realidade social como a uma 

exposição intimista do autor (Cinemateca portuguesa, 1986, p. 78-80). 
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de 1939 até 1975 e chefiado por Francisco Franco, inicialmente baseado no fascismo e 

adaptado ao país por meio do movimento falangista. Durante esse período, as autoridades 

reprimiram os posicionamentos, as atitudes e os gostos tidos como rebeldes, libertinos ou 

imorais. Os critérios da censura estavam estreitamente vinculados à moral católica, a qual será 

alvo de muitas críticas de Almodóvar 

A opressão, a repressão, a censura, foram medidas adotadas no regime franquista para 

todo o campo cultural do país, especialmente do cinema devido à sua capacidade para atingir 

um grande público. No entanto, os artistas, de forma geral, tendiam a expor a realidade social. 

Nas Conversaciones de Salamanca menciona-se que os principais cineastas do país, na época 

franquista, usaram a linguagem do cinema para refletir a realidade social. 

De todas as formas, a censura política impossibilitava que fosse feita qualquer menção 

direta e/ou indireta à prostituição, à homossexualidade, ao travestismo, ao adultério, ao 

aborto, à pederastia e demais perversões sexuais, gerando uma repressão cinematográfica e 

cultural em proporções nunca anteriormente vistas na Espanha (RODRIGUES, 2011). Com 

base nisso, podemos afirmar que, desde muito antes de Almodóvar surgir e destacar-se como 

cineasta, parte do campo da cultura na Espanha tinha tentado mostrar práticas sociais que 

eram proibidas durante a ditadura de Franco. Tanto que, por esse motivo, as transformações 

no campo da cultura da Espanha aconteceram, após a morte do ditador, de forma bastante 

acelerada. 

 Influenciados pelos neorrealistas italianos, os espanhóis trouxeram ao seu cinema, na 

década 1950, uma nova orientação. Apareceram manifestações revolucionárias, como 

Bienvenido, Mister Marshall, do próprio Bardem juntamente com Luis García Berlanga, que 

acabavam de finalizar seus estudos na Escola de Cinema de Madri. Após essa primeira 

manifestação, Bardem renovou constantemente seu estilo e suas temáticas, destacando-se 

como um dos melhores jovens realizadores europeus. Berlanga continuou sua carreira 

produzindo comédias mais ou menos satíricas, que, no entanto, não tiveram a mesma 

repercussão que seu primeiro sucesso. Outros diretores também tiveram destaque nesse 

período. 

 Com a morte de Franco, em 1975, surge então o período pós-franquista. Nesse 

momento, iniciou-se também um movimento de contracultura – a Movida Madrileña – que 

teve seu ápice em 1981. Esse movimento deu voz à cultura suburbana (underground) 

alternativa, que nada mais foi do que uma consequência previsível da realidade artística do 

país, que já vinha querendo manifestar-se bastante antes da morte do ditador, como indicam as 
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Conversaciones Cinematográficas de Salamanca.  

 A mudança de regime político em 1978 e a influência, na Espanha, do turismo 

estrangeiro, sobretudo europeu, desde a década de 1960, permitiram que a Movida, já sem 

medo à repressão, crescesse significativamente e consolidasse a sua inerente liberalização 

ideológica e cultural. Como o próprio nome pressupõe, a Movida Madrileña nasceu na capital 

espanhola; propagou-se rapidamente por quase toda a nação, o que fez com que também se 

tenha usado a expressão Movida Española, uma vez que a onda contracultural abraçou 

praticamente todo o país, em razão de identificação. 

 Na obra de Nuria Vidal (1988) está contida a entrevista concedida por Almodóvar à 

autora. Ele comenta os processos de criação de seus primeiros filmes, produzidos à luz da 

Movida. Vidal, ao tratar do segundo longa-metragem comercial, Labirinto de paixões (1982), 

afirma, logo na primeira pergunta sobre o longa, que é obrigatório falar da Movida ao analisar 

o filme (ibidem, p. 39). Como resposta, Almodóvar diz que não sabe exatamente a que se 

referem quando dizem Movida, pois o termo nunca foi aceito pelos participantes do 

movimento, por não se reconhecerem nele. Almodóvar afirma que a expressão é uma criação 

dos meios de comunicação e que o que realmente houve foi um grupo de pessoas que 

trabalhava em Madri, produzindo, na cultura, coisas muito modernas, especificamente entre 

os anos de 1977 e 1982, sendo todos conhecidos entre si: iam aos mesmos lugares e se 

divertiam com os mesmos motivos e propósitos (ibidem, p. 39-40). Almodóvar comenta que, 

nesse período, a cidade era verdadeiramente livre devido ao fato de que o partido UCD 

(Unión de Centro Democrático) ocupara o poder no Estado. Conforme o cineasta, a produção 

cultural estava em alta especialmente nas artes plásticas, mas no cinema praticamente só 

figurava ele. Almodóvar completa o seu depoimento dizendo que o que de fato acontecia, na 

Movida, era que todos se divertiam muito, Madri estava fervendo, se faziam coisas que nunca 

haviam sido feitas antes e que coincidiam com o que estava acontecendo no resto do mundo 

(ibidem, p. 41). Entretanto, Almodóvar ressalta que essa efervescência foi diminuindo e que, 

em 1984, já não existia mais toda a movimentação de antes. 

 João Eduardo Hidalgo (2009) destaca que a Movida foi um fenômeno urbano nacional, 

mas que se apresentou restritamente em algumas capitais espanholas, como Vigo, Bilbao, 

Barcelona, Sevilha e a já mencionada capital federal. Os socialistas passaram a fazer parte do 

poder político e isso fez com que a cultura jovem, alternativa e marginal, passasse a ter um 

espaço maior de representação e visibilidade. Nascia uma Espanha moderna ou, ao menos, 

aberta à modernização. 



30 

 

 O autor comenta que em Madri havia uma maior concentração de modernos porque a 

intensidade da força de renovação foi ainda maior que em outras capitais, proporcionalmente 

ao sofrimento por que passaram durante a ditadura, uma vez que a cidade era a sede do poder 

central do Estado. Ainda com relação a essa modernização e à abrangência nacional que o 

movimento teve, afetando outras capitais – inclusive com nomenclaturas diferentes – o autor 

esclarece: 

 

La movida foi uma explosão de cor, de liberdade e irreverência, em um país que saía 

de uma época dura para ingressar na modernidade. O que não se pode deixar de 

registrar é que La Movida, Rollo, Reinaixença foi um fenômeno urbano restrito, isto 

sim, a algumas capitais espanholas (HIDALGO, 2009, p. 02). 

 

 As ideias de Hidalgo (2009) convergem com o que Almodóvar afirma em Vidal 

(1988), quanto ao descompromisso dos envolvidos na Movida em criar um nome específico 

para o movimento. Hidalgo afirma que os implicados nesse abalo cultural diziam “estamos de 

rollo” ou “yendo de movida”, esclarecendo que “rollo” se referia ao ambiente em que viviam, 

sendo algo bom ou ruim, isto é, agradável, prazeroso ou não. Havia festivais de música, 

principalmente rock, inspirados em grupos como Depeche Mode, The Cure, Queen, Velvet 

Underground, David Bowie e influências do punk londrino. Foi uma onda cultural 

diretamente ligada à questão da imagem, sendo um herdeiro direto da Pop Art americana 

(idem, ibidem, p. 02). A esse respeito, Antonio Holguín comenta: 

 

En Madrid, durante los últimos años de la década de los 70 y comienzos de los 80, 

se vivió este boom del arte, semejante al pop americano, que había propiciado la 

caída del franquismo y la instauración de la democracia, originando la creación de 

un movimiento artístico que acuñó el marchamo de „movida‟ (HOLGUÍN, 1999, p. 

144)
9
. 

 

Podemos ampliar o entendimento da afirmação de Almodóvar em Vidal (ibidem, p. 

41), quando o cineasta diz que Madri estava vivendo o que o mundo inteiro também vivia 

naquele momento, ao ler as afirmações de Holguín sobre as dimensões da Movida. Para esse 

estudioso, a gênese do movimento se deu à maneira do impressionismo, expressionismo, 

surrealismo ou a bloomsday inglesa, convertendo Madri em uma capital de vanguarda, 

igualmente a Paris e Nova Iorque. E ainda acrescenta: “pintores, literarios, diseñadores, 

arquitectos y músicos, convirtieron la capital de España en eje de todo lo moderno, 

                                                 
9
  Em Madri, durante os últimos anos da década de 1970 e começos dos anos 1980, se viveu este boom da 

arte, semelhante ao pop americano, que havia propiciado a queda do franquismo e a instauração da democracia, 

originando a criação de um movimento artístico que cunhou a etiqueta de „movida‟ (tradução nossa). 
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vanguardista y actual”
10

 (idem, ibidem, passim). 

Hidalgo aponta também que Pedro Almodóvar foi um dos principais símbolos da 

Movida, junto aos artistas plásticos e músicos que testemunharam o sentimento artístico e 

criativo do país. Ele mesmo, em entrevista publicada originalmente no fanzine La Luna de 

Madrid, em 1981, retrata a Movida como uma mobilização de várias pessoas que passaram a 

não ter medo da polícia, dos vizinhos, dos pais, da família, do ridículo e de si mesmas, e não 

necessariamente como uma geração, um movimento artístico ou um grupo de ideologia 

concreta. Práticas hedonistas, sem parâmetros para repressões, traziam às artes expressões de 

novos valores e desejos. Junto a diversos artistas ligados à literatura, ao cinema, à fotografia, à 

música, ao teatro, à moda, às artes plásticas, aos quadrinhos, Almodóvar encaixava-se em tais 

ideais do contexto sócio-histórico e cultural, cantando em um grupo musical, atuando no 

grupo de teatro Los Goliardos e dirigindo curtas-metragens. 

Hidalgo afirma ainda que, porém, foi com o seu primeiro filme de longa-metragem 

que ganhou destaque no movimento, uma vez que nos demais campos artísticos foram outros 

artistas que conseguiram maior notoriedade, embora com ajudas mútuas entre todos em suas 

produções. Ainda que com falhas técnicas em seu processo de criação, pois, como grande 

parte dos artistas da época, ele dispunha de poucos recursos, o primeiro longa de Almodóvar 

serviu como elemento propulsor para uma atividade cinematográfica acelerada. A obra traz 

elementos vivos da Movida e aspectos típicos da narrativa almodovariana que perdurariam, de 

certa forma, em suas produções subsequentes: a irreverência e o inusitado. 

Por sua vez, Jean-Claude Seguin (1999) dedica um ponto de um subcapítulo a Pedro 

Almodóvar, ao tratar da história do cinema espanhol. O autor inclui o cineasta no grupo dos 

que obtiveram reconhecimento internacional. Quanto à potência cultural de Almodóvar, 

Seguin afirma que o cineasta merece o apelido de mensageiro da Espanha contemporânea 

(ibidem, p. 82). Ao contextualizar o surgimento de Almodóvar, o autor assim define a Movida: 

 

Nombre con el que se designa al movimiento cultural de carácter posmoderno que 

ha imperado en España después del franquismo. Movida se opone, además, a 

movimiento, término utilizado para designar al conjunto de las fuerzas que aportaron 

su apoyo a Franco
11

 (ibidem, p. 82) 

 

                                                 
10

  […] pintores, letrados, desenhistas, arquitetos e músicos, converteram a capital da Espanha em eixo de 

todo o moderno, vanguardista e atual (tradução nossa). 
11

  Nome com que se designa o movimento cultural de carácter pós-moderno que imperou na Espanha 

depois do franquismo. Movida se opõe, além disso, a movimento, termo utilizado para designar o conjunto das 

forças que contribuíram com seu apoio a Franco (tradução nossa). 
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 Na obra Urdidura de sigilos, organizada por Eduardo Peñuela Cañizal, alguns 

ensaístas comentaram a Movida, dando destaque à participação de Almodóvar no movimento. 

Wilson H. Silva, cujo ensaio, intitulado No limiar do desejo, faz parte da obra de Cañizal, 

associa o movimento à ideia de “carnaval” apresentada por Bakhtin, que diz que “o carnaval 

era o triunfo de uma espécie de liberação temporária da verdade dominante e do regime 

vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus” 

(SILVA, 1996, p. 56, apud BAKHTIN, 1987, p. 09). Silva relaciona a Movida a essa 

exposição de Bakhtin, afirmando que, na Espanha, esse carnaval fora a movida madrileña, no 

qual Almodóvar foi uma das principais referências. O autor diz ainda que não há muitas 

definições exatas para descrever claramente o que foi, de fato, a movida e seus grupos, 

compostos por, segundo o autor, “artistas plásticos, cartunistas, escritores, atores e atrizes, 

cineastas, poetas e jovens exercendo as mais diversas atividades dentro do chamado 

underground” (ibidem, p. 57). 

 Também na obra organizada por Cañizal, Andréa Mota Bezerra de Melo, ao comentar 

sobre a presença feminina no cinema de Almodóvar, define a movida como um “movimento 

de contracultura inspirado na estética pop e punk norte-americana e européia – cuja proposta 

era promover uma mudança na mentalidade da sociedade espanhola em processo de transição 

política rumo à democracia” (1996, p. 229). Ela comenta que o próprio Almodóvar aponta que 

o ápice do movimento foi entre 1977 e 1983 e, além disso, expõe que a intensa repressão 

sexual que o franquismo impôs à sociedade suscitou: 

 

comportamentos inesperados e atitudes socioculturais provocantes. O ecletismo na 

maneira de vestir, a liberdade sexual, o consumo de drogas e o culto à frivolidade 

chocam-se com a moral arcaica, a senilidade política e a tradição artística burguesa. 

Jovens das camadas mais populares reúnem-se e modernizam a Espanha na virada 

da década (ibidem, p. 229). 

 

 Jean-Max Méjean, assim como a maioria dos autores elencados para este estudo, trata 

especificamente das produções de Almodóvar, sua estética, seus processos de criação, suas 

referências. Entretanto, no primeiro capítulo de sua obra, intitulada Pedro Almodóvar, o autor 

francês comenta sobre o contexto de surgimento do cineasta espanhol: 

 

[...] estamos hablando innegablemente de España. Las primeras películas de Pedro 

Almodóvar nos presentan una España pasada por el tamiz de la movida, un tanto 

underground, voluntariamente excesiva y provocadora, en una palabra: trash. Y, sin 

embargo, aparece representada en todo el esplendor de su colorido y de su lengua, a 
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menudo vulgar y sin rodeos
12

 (2007, p. 19). 

 

 Podemos perceber, neste comentário de Méjean, que uma palavra que até então 

nenhum dos autores abordados havia utilizado: trash
13

. Essa expressão é bastante pertinente 

se considerarmos sua tradução aproximada à noção do vocábulo espanhol cutre. 

 Bernadette Lyra, que contribuiu também na compilação de ensaios organizados por 

Cañizal (1996), comentou, em seu ensaio dedicado à obra El Deseo – O apaixonante cinema 

de Pedro Almodóvar, em que trata de Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão, que não 

era apenas Madri, como também o mundo inteiro passava por mudanças. A autora ressalta que 

a cidade estava aberta a experiências e vivências, disposta a dar vazão às suas liberdades e 

inquietações. Nesse sentido, ela afirma que Almodóvar aproveitou-se do instante para 

materializar a Madri em questão, um ambiente em que fantasias secretas – perversidade, 

doçura e subversão – estavam em ebulição, traduzindo uma cidade que “se torna um locus 

amoenus
14

 às avessas” (LYRA, 2011, p. 55). Na mesma obra, ao comentar sobre Labirinto de 

paixões, Mario Abbade comenta que “o povo necessitava exorcizar o autoritarismo com muito 

sexo descompromissado” (2011, p. 60). 

 Em entrevista a Frédéric Strauss, publicada na obra Conversas com Almodóvar, o 

próprio Almodóvar assim descreveu a esfera à qual pertencia durante a movida, ao responder 

a Strauss sobre a manifestação desse universo diante do cineasta e sua contribuição na criação 

de tal universo: 

 

Não fui eu que criei esse universo, foi um momento em que forças se encontraram, 

foi uma conjuntura. Minha chegada a Madri, no entanto, foi uma entrada pela porta 

da liberdade, apesar da ditadura de Franco, porque havia uma importante vida 

clandestina, e para mim a clandestinidade era uma coisa normal, corrente 

(STRAUSS, 2008, p. 26). 

 

 Além das contextualizações acima mencionadas, é necessário examinar com maior 

detalhamento a respeito das manifestações específicas que a Movida apresentou, a saber: na 

literatura, no cinema, na moda, na fotografia e na música. 

                                                 
12

  [...] estamos falando inegavelmente da Espanha. Os primeiros filmes de Pedro Almodóvar nos 

apresentam uma Espanha passada pela peneira da Movida, um tanto underground, voluntariamente excessiva e 

provocadora, em uma palavra: trash. E, porém, aparece representada em todo o esplendor de seu colorido e de 

sua língua, frequentemente vulgar e sem rodeios (tradução nossa). 
13

   Segundo o dicionário online Word Reference, a tradução do inglês trash para o português seria lixo, 

escória. Isso, em uma maior abrangência de significação, inclusive no contexto cinematográfico, estaria 

relacionado a algo mal feito, de má qualidade. Essas e semelhantes significações podem ser atribuídas à 

expressão espanhola cutre, que, segundo o dicionário da Real Academia Española, significa pobre, sujo, 

descuidado, de má qualidade. 
14

  Do latim, lugar ameno. 
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1.4 Literatura, Cinema, Moda, Fotografia e Música na Movida 

 

 Hidalgo (2007) dedica algumas linhas às manifestações da Movida em diversos 

campos da cultura. O autor afirma que houve representantes em cada uma das áreas da vida 

cultural: literatura, cómics, pintura, fotografia, cinema, teatro, moda. Eram grupos que 

mantinham em comum a presença criativa que produziu bastante – e com qualidade. O 

próprio Almodóvar, conforme outros autores apontam, como Strauss (2008) e Holguín (1999), 

cantava e atuava. 

 Na literatura, Hidalgo destaca Almodóvar em suas escritas periódicas para revistas e 

jornais, momento que suscitou a criação de sua personagem Patty Diphusa, que apareceu em 

fotonovelas, no filme Labirinto de paixões e, posteriormente, ganhou maior espaço no 

segundo romance de Almodóvar, publicado em 1991, intitulado Patty Diphusa y otros textos. 

Há também destaque, por parte do autor, a Fernando Márquez, considerado por Hidalgo como 

o produtor da obra literária mais catártica da Movida – Todos los chicos y las chicas 

(Historias de la Nueva Ola) –, além de ser autor de letras de músicas, artigos para jornais e 

fanzines; e também a Juan José Millás, que escreveu Visión del ahogado, em que tratou da 

vida urbana e seus personagens como uma fauna. 

 Hidalgo comenta que muitos dos criadores de cómics
15

, à época do movimento, 

chamavam-nos de Los Cómix. Esse gênero foi bastante notório, um veículo muito utilizado, 

porque, segundo o autor, após a Guerra Civil espanhola, o número de analfabetos era grande, 

o que justificou sua popularidade durante muitos anos. Na Movida, os cómics romperam com 

uma tradição, trazendo novos temas e formas, a partir de influências estadunidenses. Hidalgo 

destaca Ceesepe com o principal dos autores de cómics, por ter participado de fanzines 

importantes, como El Víbora, Madriz e La Luna, além de ter criado desenhos para bares e 

livrarias da época, além de ter contribuído em cartazes de filmes de Almodóvar, como Pepi, 

Luci, Bom e outras garotas de montão e A lei do desejo. O objetivo principal dos cómics era a 

crítica ácida à igreja, à ditadura e à hipocrisia da burguesia, fazendo uso de humor negro e 

escrachado, em histórias normalmente fantásticas e com cenas de sexo violento (HIDALGO, 

2007, p. 57). 

 Ao tratar da fotografia, Hidalgo destaca Pablo Pérez-Mínguez como o principal 

representante do movimento. Seu olhar fotográfico soube retratar de forma especial o 

                                                 
15

  Segundo o dicionário da Real Academia Española, cómics seriam sequências narrativas de quadros que 

contam histórias de personagens em formato de desenho. Em português, chamamos de história em quadrinhos. 
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momento que vivia. Hidalgo afirma que uma de suas principais criações apresenta uma forte 

influência de Andy Warhol. Recentemente, em um artigo do jornal espanhol El País, 

divulgado em 22 de novembro de 2012 como nota de falecimento do fotógrafo, Iker 

Seisdedos García comenta que Pablo Pérez-Mínguez 

 

fue más que la movida. Para cuando dio, gracias a la intermediación de Javier Pérez-

Grueso, artista multifacético y entonces miembro de Radio Futura, con esa juventud 

entusiasta por inventarse sus propios trabajos, amateur para lo bueno y para lo malo, 

el fotógrafo ya llevaba una década junto al diseñador Carlos Serrano, amigo de la 

facultad (donde estudió Ingeniería Agrónoma), al frente de una decisiva revista 

llamada Nueva lente. “Vinimos a aportar otra mirada a la fotografía española, que 

por entonces era neorrealista”, recordaba ayer Serrano
16

. (Disponível em: 

<http://cultura.elpais.com/cultura/2012/11/22/actualidad/1353579137_150255.html>

. Acesso em: 15 mar. 2013). 

  

Na moda, Hidalgo aponta vários nomes como proeminentes. A onda era de oposição a 

uma fase em que o negro e o cinza eram predominantes. Era um momento em que as 

manifestações estavam relacionadas à imagem. A ideia dos jovens era vestir-se de maneira 

que construíssem uma identidade, uma marca. O autor expõe que houve presença de diversos 

grupos, em diferentes caracterizações: Los Nuevaoleros, que usavam roupas e acessórios 

elegantes e de marcas famosas e caras; Los Modis, com visual parecido ao dos anos 1960; Los 

Punkis, com cabelos coloridos e pontiagudos, roupas pretas, correntes e alfinetes até mesmo 

nas peles; Los Modernos, que, segundo o autor, foram os maiores representantes da Movida, 

misturando vários estilos, como punk, glam, new wave; Los Rockers, com topete, jaqueta de 

couro, com referências à marca Harley Davidson e ao filme Grease; Los Jevis (heavies), de 

cabelos compridos, roupas rasgadas e aparência suja. 

No contexto da música, Hidalgo ressalta vários nomes, afirmando que esse era o maior 

espaço de representação da Movida. A onda anterior ao período do movimento era de músicas 

românticas e de um flamenco estereotipado, nos quais a juventude não se interessava mais. 

Nesse cenário, destaca-se o surgimento de Alaska, uma das figuras centrais de toda a Movida, 

extremamente provocadora e que fez parceria com Almodóvar em alguns trabalhos. 

 

Figura 3 – Pedro Almodóvar, por Pablo Pérez-Mínguez, o maior fotógrafo da Movida Madrileña. 

 

                                                 
16

  foi mais que a movida. Para quando deu, graças à intermediação de Javier Pérez-Grueso, artista 

multifacético e então membro da Radio Futura, com essa juventude entusiasta por inventar seus próprios 

trabalhos, amateur para o bom e para o mal, o fotógrafo já levava uma década junto ao desenhista Carlos 

Serrano, amigo de faculdade (onde estudou Engenharia Agrônoma), à frente de uma decisiva revista 

chamada Nueva lente. “Viemos para contribuir com outro olhar à fotografia espanhola, que por então era 

neorrealista”, recordava ontem Serrano (tradução nossa). 

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/11/22/actualidad/1353579137_150255.html
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Fonte: Hijos de los sueños
17

. 

 

 
Figura 4 – Almodóvar, Alaska e McNamara, clicados por Pablo Pérez-Mínguez. 

 

 

Fonte: Achilles High Heel
18

. 

 

 

                                                 
17

  Disponível em: <http://hijosdelossuenos.blogspot.com.br/2012/11/pedro-almodovar-pablo-perez-

minguez.html>. Acesso em: 01 dez. 2012. 
18

  Disponível em: <http://achilleshighheel.org/2012/11/23/r-i-p-la-movida-photographer-pablo-perez-

minguez/>. Acesso em: 01 dez. 2012. 

http://hijosdelossuenos.blogspot.com.br/2012/11/pedro-almodovar-pablo-perez-minguez.html
http://hijosdelossuenos.blogspot.com.br/2012/11/pedro-almodovar-pablo-perez-minguez.html
http://achilleshighheel.org/2012/11/23/r-i-p-la-movida-photographer-pablo-perez-minguez/
http://achilleshighheel.org/2012/11/23/r-i-p-la-movida-photographer-pablo-perez-minguez/
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Vários grupos musicais se apresentavam. As letras, as roupas e as atitudes no palco 

davam corpo às ideias. A extravagância e a irreverência eram intensas e o propósito era 

provocar, chocar. Em cena de Labirinto de paixões, Almodóvar e McNamara fazem uma 

apresentação típica da época. O nome da dupla era El Dúo Aerodinámico. 

 Hidalgo destaca que a falta de talento e de qualidade vocal na música era uma marca 

muito forte dos grupos da Movida. A qualidade artística desses grupos, segundo o autor, 

estava no caráter paródico e grotesco. Porém, musicalmente não havia atributos que fizessem 

com que perdurassem no sucesso. Afinal, o objetivo desses grupos era dar voz, de alguma 

forma, às ideias, sem necessariamente haver harmonia e cuidado estético musical. Essa 

exacerbação e irreverência podem ser percebidas em outras artes, coincidindo com a ideia de 

que o pretexto era chocar, escandalizar. 

 

Figura 5 – Almodóvar e McNamara (El Dúo Aerodinámico), em apresentação de cena de Labirinto de paixões 

(1982). 

 

 

Fonte: Blog Nacional
19

. 

 

  

1.5 Campo cultural e sistema literário 

 

 Pierre Bourdieu (1967) questiona a estruturação econômica e simbólica da reprodução 

e diferenciação social, assim como a maneira com que o econômico e o simbólico se 

articulam nos processos de reprodução, de diferenciação e de construção do poder. Entender a 

                                                 
19

  Disponível em: <http://blognacional.blogspot.com.br/2007/08/pedro-almodovar-y-mcnamara.html>. 

Acesso em: 01 dez. 2012. 

http://blognacional.blogspot.com.br/2007/08/pedro-almodovar-y-mcnamara.html
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cultura é, sob essa premissa, fundamental para entender as relações e as diferenças sociais. 

Retomando os ideais marxistas, Bourdieu considera que a sociedade está estruturada em 

classes e que há relações de luta entre elas. 

O autor reconhece a importância da produção, mas suas críticas estão focadas no 

consumo. Considerando que o desenvolvimento da burguesia levou à formação de um 

mercado cultural, no qual as obras são apreciadas segundo princípios estéticos, surgem 

espaços de produção cultural. Bourdieu (ibidem) afirma que é necessário considerar a relação 

que o criador possui com sua obra, o que implica levar em conta o sistema de relações sociais 

em que a criação se dá e se realiza enquanto ato de comunicação. Assim, pode-se avaliar 

como plausível a noção que o autor possui de que a posição do criador na estrutura do campo 

intelectual e em suas relações sociais interfere ou justifica suas produções. 

A análise sociológica de Bourdieu está concentrada no fato de que as sociedades estão 

divididas em campos – econômico, artístico, político, científico – que funcionam 

independentemente entre si; portanto, cada campo pode ser estudado isoladamente segundo 

suas próprias dinâmicas. O que constitui um campo, para o autor, é a existência de um capital 

comum e a luta por sua apropriação. 

 A partir das ideias de Itamar Even-Zohar (2013b) em relação à noção de cultura 

enquanto um Polissistema formado por outros polissistemas, reflexões advindas do 

Formalismo Russo, este estudo entende que a cultura da Movida Madrilena, manifestada na 

literatura e no cinema espanhol da década de 1980, faz parte de um polissistema. Even-Zohar 

desenvolve suas ideias segundo as contribuições dos formalistas russos a respeito do que seria 

a literatura. A Teoria dos Polissistemas é o principal trabalho de Even-Zohar na década de 

1990, no qual ele discute a dinâmica e a heterogeneidade da cultura, no sentido de que as 

culturas estão em constante interação, havendo, inclusive, a criação de culturas que 

representam – simbolizam – certas entidades.  

 No pensamento de Even-Zohar, ao postular tal teoria sistêmica, a literatura não está 

limitada apenas ao fato de ser um conjunto de textos. Para o autor, os textos fazem parte de 

um conjunto de fatores que compõem um sistema que, por sua vez, interage com outros 

sistemas. A partir dessa inter-relação entre esses sistemas da Cultura se dá a noção de 

polissistema. Fundamentando-se nos preceitos linguísticos de Roman Jakobson (1970) a 

respeito dos elementos da comunicação, Even-Zohar adaptou tais considerações do 

formalismo à estrutura da literatura. Basicamente, Jakobson define que, em qualquer ato de 

comunicação, há seis elementos componentes envolvidos no esquema comunicacional: há um 
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emissor, que transmite uma mensagem; um receptor, que recebe a mensagem do emissor; a 

mensagem em si; um código, que seria uma linguagem por meio da qual a mensagem é 

materializada; um canal, que é o meio físico que conduz a mensagem ao receptor; e, por fim, 

um contexto, que é o assunto geral no qual aquela mensagem está inserida. 

 Even-Zohar compreende o sistema literário como uma estrutura análoga a tal 

esquematização de Jakobson. Para ele, o emissor seria o produtor, isto é, o escritor; o receptor 

seria o consumidor, ou seja, o leitor; a mensagem seria o próprio produto; o código é 

entendido como um repertório; o canal seria o mercado; e o contexto é representado pela 

instituição. Entretanto, não há uma correspondência exata entre as ideias de Even-Zohar e 

Jakobson. Relações podem ser estabelecidas, sobretudo devido ao fato de Even-Zohar ter tido 

como maior referencial os formalistas russos, mas há entendimentos particulares feitos pelo 

autor israelita a respeito da literatura enquanto sistema dinâmico. Consequentemente, é 

necessário especificar cada um dos elementos do esquema literário, acima mencionados. 

O produtor é o escritor literário. Even-Zohar frisa que sobre o termo escritor têm sido 

projetados os valores sociais, culturais e políticos de cada época, os quais interferiram no 

poder, na imagem e no status do escritor. O termo produtor patenteia que o escritor literário 

está diretamente ligado a um discurso de poder legitimado socialmente. Com relação ao(s) 

consumidor(es), Even-Zohar considera que o termo “leitor” não é suficiente para representar 

todos os receptores de produções literárias. Para o autor, existem consumidores diretos e 

indiretos. Os diretos são aqueles que consomem a literatura enquanto produto, que são, de 

fato, leitores literários, que compram e leem livros, estando particularmente interessados na 

atividade. Os indiretos seriam os que não consomem as produções completamente, mas 

recebem parcialmente as informações, ou seja, leem fragmentos ou ficam sabendo dos 

assuntos sem pessoalmente ler as obras. Quem, na verdade, consome são os agentes diretos, 

que costumam serem os responsáveis da transmissão de tópicos aos consumidores indiretos. 

O produto, para Even-Zohar, não seria somente a literatura em si. Ele questiona a 

exclusividade que o texto literário teria enquanto máxima representação do que é a literatura, 

de modo que esse texto não seria o único produto literário. Sendo assim, Even-Zohar 

considera como produto qualquer conjunto de signos que tenham relação com o texto original, 

a saber: resumos, resenhas, textos críticos, citações, referências, representações. 

A partir das considerações de Even-Zohar, o repertório é entendido como o conjunto 

de regras e materiais – temas e estilos – que determinam a realização e o uso de qualquer 

produto. Trata-se de normas que determinam o tipo de produção e a recepção dos textos 
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literários, ou seja, o repertório seria o conhecimento compartilhado dentro do sistema que 

motiva e determina a criação e o consumo dos produtos, garantindo o sucesso desses produtos 

ou conduzindo-os à marginalização. Even-Zohar entende, ainda, que o mercado, ou seja, o 

fator operador de compras e vendas dos produtos literários e veiculador dos tipos de consumo, 

integra o sistema literário. Na sua compreensão do mercado, inclui todos os fatores que 

permitem a realização de intercâmbios de mercadorias literárias e culturais, como, por 

exemplo, livrarias, clubes do livro ou bibliotecas. 

Por fim, a noção de instituição está vinculada a todas as entidades que sustentam, 

mantêm e legitimam a literatura enquanto atividade sociocultural. Há normas e regimentos 

específicos, gerados pela instituição, que determinam as escolhas e reações de produtores e 

consumidores em relação às obras. Em outras palavras, a instituição representa o 

funcionamento social e cultural da literatura; ela rege a organização geral dos sistemas entre si 

e do polissistema. 

 A ideia de polissistema ressignifica, por conseguinte, a noção de sistema literário, no 

sentido de ressaltar que o sistema não é estático. Isso quer dizer que, para a compreensão do 

funcionamento da literatura, é preciso considerar um contexto mais amplo, e não somente o 

literário. A ideia de Even-Zohar seria, além de destacar o caráter dinâmico da literatura, 

marcar a sua estrutura heterogênea. A literatura, nesse sentido, abrange diversos âmbitos com 

que está direta ou indiretamente relacionada: a Universidade, a crítica literária, a política, a 

religião, dentre outras entidades e atividades que regem a produção cultural. O polissistema, 

diante de sua multiplicidade, isto é, estando formado por sistemas inter-relacionados, é regido 

por relações de oposição entre os fatores que o compõem que derivam no estabelecimento de 

instâncias hierarquizadas de centro e periferia – o cânone e o não-cânone, o canonizado e o 

não-canonizado. Even-Zohar frisa que o centro e a periferia do sistema não são âmbitos 

estáticos, pois, por exemplo, uma obra considerada como periférica pode ser transportada para 

o centro do sistema e deslocar, como efeito, para a periferia uma obra que estava canonizada. 

 Nesse sentido, um dos objetivos principais da Teoria dos Polissistemas é explicitar a 

relação dialética entre o que é canonizado e não-canonizado. O cânone é entendido como o 

conjunto de obras preservadas, historicamente, pelas pessoas, a fim de compor um legado 

cultural com fins identitários. O não-cânone reúne produtores, obras e repertórios não 

sustentados ao longo do tempo, que nunca ocuparam o centro do sistema ou que foram 

deslocados do centro à periferia, correndo o risco de passar definitivamente ao esquecimento 

ou de consolidar a rejeição em relação a eles por parte dos círculos dominantes. Os problemas 
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entre o que é ou não do cânone, para Even-Zohar, são universais. Essa tensão faz com que os 

repertórios canonizados não sejam permanentes, o que garante a evolução dos polissistemas. 

Para Even-Zohar (2013a), os produtos culturais, entendidos aqui como a literatura e o 

cinema de Almodóvar, são resultado da assunção de modelos culturais – um determinado 

repertório. O grau de consonância do repertório escolhido frente às expectativas, à construção 

de sentido e às práticas de consumidores/ mercado e instituição, é, em grande parte, 

responsável pela canonização desses objetos culturais.  

 Cabe, logo, observar a produção cultural espanhola à época de Almodóvar 

considerando as regras, as diretrizes e os juízos de valor que afetavam à literatura e ao cinema 

dos agentes da Movida, entre os quais estava o autor manchego. Cumpre comprovar se houve, 

antes da eclosão da Movida, mudanças no(s) repertório(s) do campo da cultura na Espanha, 

concretamente no sistema literário e no âmbito cinematográfico da Espanha. Nesse sentido, 

haverá que ponderar como, no final da década de 1970, começaram a mudar o repertório, a 

produção e o consumo. Ainda que não houvesse aceitação total ou parcial por parte dos 

consumidores, o cinema e, em geral, a cultura underground dessa época começaram a refletir 

e veicular o sentimento tácito de inadequação e, às vezes, o patente rechaço, às regras – ao 

repertório – dirigidas à produção cultural e impostas pelo franquismo. 

 

1.6 A Movida enquanto parassistema 

 

 Partindo dos apontamentos de Even-Zohar (2013a) a respeito da estrutura de um 

sistema, faremos um esquema da Movida segundo seus produtores, consumidores, repertórios, 

mercado e instituições, a fim de compreender como se estruturou esse movimento dentro do 

campo da cultura da Espanha no período do final da década de 1970 ao início da década de 

1980. Vale lembrar que a Movida não foi um movimento organizado, planejado, mas sim um 

fenômeno que explodiu no pós-ditadura, marcado pela morte de Franco, e que convergiu na 

manifestação de interesses comuns de pessoas que corporificaram em seus estilos a ideologia 

da época, em estéticas vinculadas ao underground, isto é, uma subcultura. 

Os artistas ligados à música, ao teatro, ao cinema, à fotografia, aos cómics, à literatura, 

em um contexto que se contrapunha à limitação da liberdade de criação artística dada pelo 

franquismo, eram os grandes produtores da Movida. Eram figuras que faziam parte de grupos 

de expressão pop e alternativa, com exageros, ousadias e multicores. 
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No panorama musical, conforme afirma a revista virtual Don Quijote
20

, grupos 

famosos como Mecano, Alaska, Radio Futura, Paraíso, Kaka Deluxe, Burning, Gabinete 

Caligari, Nacha Pop e Hombres G., foram alguns dos principais produtores. Hidalgo (2007, p. 

56-60) afirma que, na literatura, Juan José Millás e Fernando Márquez foram grandes 

representantes, além de escritas de diversos autores para revistas, jornais e fanzines, como El 

Zurdo. Nos cómics – ou, no português brasileiro, HQ‟s – destacam-se fanzines como El 

Víbora, Madriz e La Luna, cujo produtor de maior destaque fora Ceesepe. Na fotografia, 

como mencionado anteriormente, o maior destaque entre os produtores foi Pablo Pérez-

Mínguez. Na pintura, a trajetória mais reconhecida fora de Guillermo Pérez-Villalta, que 

inclusive contribui em Labirinto de paixões, de Almodóvar, em 1982. No teatro, evidenciam-

se os grupos Els joglars, de Barcelona, e Los Goliardos, de Madri, do qual Almodóvar fez 

parte. Na moda, nomes como o de Pepe Rubio, Antonio Alvarado e Manuel Piña são 

significativos na produção do período, além de Sybilla Sorondo, que obteve reconhecimento 

internacional e, ademais, recebe menção por parte de Almodóvar em Fale com ela (2002). No 

cinema, sobressaem: Pedro Almodóvar, em inquieta produção desde antes do falecimento de 

Franco; e Iván Zulueta, produtor de Arrebato. 

Os consumidores eram, principalmente, os próprios agentes da Movida. Como havia 

interesses em comum, um era receptor do outro, em diferentes níveis. As manifestações 

artísticas dialogavam entre si. Os grupos sociais ainda resistentes à mudança política e 

ideológica do país não podem ser considerados como consumidores diretos, pois rechaçavam 

a onda que alastrava Madri, assim como nas demais cidades em que a Movida também se 

manifestou. 

As criações artísticas diversas, desenvolvidas na época, podem ser consideradas como 

produtos. As músicas criadas, seja em sua materialidade textual seja na plasticidade sonora, 

elaboradas sem nenhuma técnica específica, sem nenhum talento, eram um dos principais 

produtos do movimento. Também eram produtos: os fanzines, os cómics, algumas ilustrações, 

pinturas, filmes, livros, roupas, fotografias. Por meio desses produtos, que eram vorazmente 

consumidos por aqueles que estavam en movida, os produtores transmitiam suas ideias, 

expunham seus gostos e intenções criativas, segundo seus próprios repertórios. 

Por sua vez, os repertórios eram os temas e estilos que determinavam, em um conjunto 

tácito de regras e materiais dos grupos do movimento, as produções, isto é, os produtos. Todos 

esses produtos estavam imbricados num conjunto de estilos totalmente exagerado, de mau 

                                                 
20

  Disponível em: <http://www.donquijote.org/culture/spain/history/lamovida_es.asp>. Acesso em: 18 

mar. 2013. 

http://www.donquijote.org/culture/spain/history/lamovida_es.asp
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gosto, isto é, trash ou cutre, como explicitado anteriormente. Havia um gosto deliberado por 

cores, acessórios caracterizadores e identificadores, roupas chocantes, maquiagens, sobretudo 

no palco. Os temas estavam relacionados à liberdade de forma geral, desapego à política, 

práticas hedonistas, sem preocupação necessária com determinado fim, fosse ele político, 

cultural, ideológico. A ideia era expressar-se, caracterizar-se, mostrar-se, chamar a atenção. 

Havia, inclusive, uma disputa de vaidade: apesar de se demonstrarem despreocupados com o 

movimento, sem intencionalmente modificar certos contextos, cada um queria chamar a 

atenção, dar destaque às suas produções. O repertório da Movida, assim, estava vinculado à 

expressão clara dos sentimentos e desejos de seus produtores e consumidores, adeptos à 

permissividade, ao sexo, às drogas, ao apelo pela arte e pela libertinagem, fazendo uso de 

muito apelo visual, em imagens, roupas, acessórios, vozes e atitudes. 

A ideia de instituição pode ser associada a todos as organizações que contribuíram 

para a construção de espaços de produção dos produtos da Movida. A mudança de governo, 

que instaurou a democracia no país, facilitou a apresentação dos grupos. Teatros, boates, 

galerias, bares, cinemas, editoras, entre outros espaços, constituíam as instituições que abriam 

portas e sustentavam, de alguma forma, a exibição, a exposição, a encenação, a criação, a 

apresentação, enfim, dos produtores da Movida. 

Entretanto, havia grupos sociais que ainda resistiam a esses comportamentos, por se 

tratar de um momento de transição, em que as mudanças não são repentinas, mas sim 

processuais. Ainda assim, havia a cultura canonizada, sobretudo na literatura. Os clássicos 

eram os escolhidos nas escolas e tidos pela sociedade como referencial de literatura de 

qualidade. O mesmo acontecia nas demais artes. Embora o surgimento desses grupos e suas 

práticas tenha acontecido de forma explosiva, intensa, rápida e marcante, havia determinado 

choque de transição, em oposição aos grupos conservadores. 

Nesse sentido, segundo a visão arqueológica desenvolvida mediante a descrição do 

movimento contracultural em questão, e reparando nos traços distintivos dos seus produtores, 

consumidores e produtos, e do seu repertório e da sua instituição, no contexto em questão, não 

podemos considerar a Movida como um movimento que estava no centro do sistema, mas sim 

como um parassistema, isto é, uma rede cultural autônoma, formada por um conjunto de 

pessoas vinculadas por uma inter-relação de fatores – mercado, instituições, autores, 

receptores, repertórios, produtos culturais – que atuava e se desenvolvia em um espaço que 

era também ocupado por um sistema ao que não pretendia substituir nem impugnar mas do 

qual não fazia parte. 
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 O capítulo seguinte tem por objetivo descrever o corpus da pesquisa, a saber, o livro 

Fuego en las entrañas e o filme Maus hábitos, duas narrativas almodovarianas, produzidas e 

publicadas durante a Movida, de modo que as observações aqui indicadas neste primeiro 

capítulo possam ser relacionadas a tal corpus e, portanto, essa relação possa ser apresentada 

no capítulo terceiro. 
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CAPÍTULO 2 – NARRATIVAS DE FUEGO EN LAS ENTRAÑAS E MAUS HÁBITOS 

 

PATTY – Últimamente estás más preocupado por mi corazón que por mi 

coño. ¿Qué es lo que te pasa? 

PEDRO – Supongo que ando necesitado de un amor absoluto. Últimamente a 

todo el mundo le propongo que se case conmigo. Y lo hago en serio. 

PATTY – ¿Entonces yo soy un simple reflejo tuyo, esa cosa tan horrible que 

se llama un „alter ego‟? 

PEDRO – No. Tú eres una fantasía de los lectores. Eres lo que a los lectores 

les gustaría ser.
21

 

ALMODÓVAR, Pedro. Patty Diphusa y otros textos. Barcelona: Anagrama, 1991. 

 

    Figura 6 – Pedro Almodóvar Caballero e sua língua 'afiada'. 

 
 

   Fonte: Cine Primata
22

. 

 

 

2.1 O início da produção de Almodóvar 

 

 Este capítulo pretende tratar das análises das narrativas de Pedro Almodóvar 

delimitadas como objeto de estudo desta pesquisa. Para tanto, é importante esclarecer que, 

como apresentado anteriormente, o objetivo central deste trabalho é observar o que nos 

permite afirmar que as narrativas de Almodóvar sejam tão particulares, a partir da comparação 

das técnicas de narração adotadas por Almodóvar em duas artes, a literária e a fílmica. Para 

                                                 
21

 PATTY – Ultimamente você está mais preocupado com meu coração do que com minha vagina. O que 

está acontecendo com você? 

 PEDRO – Acho que ando precisando de um amor absoluto. Ultimamente proponho a todo mundo que 

se case comigo. E falo sério. 

 PATTY – Então eu sou um simples reflexo seu, essa coisa tão horrível que se chama „alter ego‟? 

 PEDRO – Não. Você é uma fantasia dos leitores. Você é o que os leitores gostariam de ser (tradução 

nossa). 
22

  Disponível em: <http://cineprimata.blogspot.com.br/2010/09/perfil-pedro-almodovar.html>. Acesso 

em: 10 jan. 2013. 

http://cineprimata.blogspot.com.br/2010/09/perfil-pedro-almodovar.html
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isso, também entendemos que seja necessário abordar sobre as circunstâncias sociais, políticas 

e culturais em que estava inserida a sociedade espanhola no final da década de 1970 e início 

da década de 1980, especialmente os grupos que produziam a chamada arte underground, que 

deu corpo à Movida Madrileña. 

 Com base nisso se deu a escolha do livro Fuego en las entrañas (1981) e do filme 

Maus hábitos (1983), porque ambos foram produzidos pouco após a explosão da Movida. 

Para além de uma análise comparativa de técnicas narrativas de duas obras, consideraremos 

os aspectos relativos à Movida na medida em que eles estão diretamente relacionados ao 

modo de produção artística, assim como em todo e qualquer lugar os contextos sociais, 

políticos, econômicos e culturais são fatores que interferem no fazer artístico de alguém. 

Muitas vezes a linguagem de uma obra, ou mesmo de um movimento, e o estilo de um autor, 

são explicados historicamente, no âmbito cultural, social e político de quem constrói. O 

próprio cinema e seu crescimento acelerado durante o século XX são comprovações de uma 

sociedade imagética e emergencial. E, ao mesmo tempo, essas linguagens, produtos de um 

contexto, transformam as pessoas, (re)construindo novas formas de percepção e 

transformação do mundo. 

 A primeira edição do primeiro romance de Almodóvar foi publicada em 1981, em 

Barcelona (Espanha), pela Ediciones La Cúpula. Essa editora foi um dos principais meios que 

representava a produção alternativa e underground do país à época da Movida. Foi fundada 

em 1979 por Josep María Berenguer
23

, editor, ilustrador e fotógrafo espanhol que levou aos 

quadrinhos o fervor da contracultura tão evocada na década de 1970 no país. Foi criador não 

somente da La Cúpula como também da El Víbora, revista de histórias em quadrinhos que, 

em dezembro de 1979, deu início a uma série de publicações mensais de autores espanhóis ou 

mesmo de outros países, como França, Itália e Estados Unidos. Na verdade, a Ediciones La 

Cúpula nasceu após a idealização e concretização da revista El Víbora, ambas em 1979. A 

revista foi a principal representante de uma das três escolas estéticas que definiram a HQ 

espanhola da década de 1980, dando espaço a autores (espanhóis, europeus e estadunidenses) 

e temáticas de cunho alternativo e underground, isto é, à cultura do submundo, do que foge ao 

convencional. 

 A revista deixou sua marca em um período que ficou conhecido como o boom das 

histórias em quadrinhos para adultos na Espanha, que foi de 1977 a 1982. Tudo isso não foi 

                                                 
23

  A propósito, coincidentemente ou não, o padre Manolo, personagem do filme Má Educação, de 

Almodóvar, que se autoapresenta como “o vilão” na história do filme, é também apresentado na narrativa como 

Sr. Berenguer, fase em que ele já havia abandonado o presbitério. O nome do personagem é Manuel Berenguer.  
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por acaso. Afinal, o momento político pelo qual passava a sociedade espanhola estava dando 

espaço, de forma acelerada, ao espírito artístico latente à época do regime franquista. A morte 

de Franco foi o motor principal para o crescimento do movimento de contracultura, a Movida. 

Ainda que com muita resistência por parte de muitos conservadores, o mundo artístico, após 

1976, acelerou em suas representações e criações, na música, nas histórias em quadrinhos, na 

literatura, no teatro, na moda, nas artes visuais, no cinema. A Ediciones La Cúpula foi um dos 

espaços que Almodóvar teve para expressar-se, junto a outros companheiros de ideologia que 

trilharam o caminho tão fortemente marcado na história cultural da Espanha do século XX. 

 Quando Fuego en las entrañas foi publicado pela primeira vez, isto é, em 1981, como 

mencionado, Almodóvar já era um diretor e roteirista com certo reconhecimento. Havia 

lançado, um ano antes, seu primeiro longa-metragem de produção comercial
24

, Pepi, Luci, 

Bom e outras garotas de montão. Escrita e dirigida pelo próprio Almodóvar, é um documento 

importantíssimo de registro da Movida Madrileña. O movimento é um elemento temático da 

narrativa, no qual as personagens estão circunscritas e, portanto, suas ações são justificadas 

pelo próprio contexto. Já estão apresentados, em aspectos embrionários, os temas 

fundamentais de Almodóvar neste seu primeiro longa (CAÑIZAL, 1996, p. 19, apud VIDAL, 

1989, p. 25). 

 

Figura 7 - Contracapa da primeira edição de Fuego en las entrañas, com informações sobre o autor, Pedro 

Almodóvar, e o ilustrador, Javier Mariscal, ambos contribuintes de El Víbora e de Ediciones La Cúpula. 

 

                                                 
24

  Anteriormente, Almodóvar havia criado Folle... folle... fólleme Tim (1978), seu primeiro longa-

metragem, porém em formato Super-8. Suas primeiras produções, que começaram em 1974, foram curtas-

metragens em câmera Super-8, isto é, formato 8mm. A estreia do cineasta com câmeras em formato 16mm fora 

com o curta-metragem Salomé (1978). Sendo assim, seu primeiro longa-metragem em 16mm, de caráter 

comercial, fora Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, em 1980. 
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Fonte: Todo Colección
25

. 

 

 Um ano após a primeira publicação de sua primeira narrativa literária, Almodóvar 

lança seu segundo longa-metragem, Labirinto de paixões, em 1982, também importante 

registro da Movida, junto ao primeiro, que traz personagens, acontecimentos, figurinos, 

cenários completamente relacionados ao kitsch, ao escandaloso, ao humor cotidiano e à cena 

musical e cinematográfica da época. No início do filme, aparece uma antecipação do que viria 

a ser seu segundo romance publicado, Patty Diphusa y otros textos (1991). Na cena, o 

personagem principal lê uma matéria de uma revista sobre a estrela pornô mundial, Patty 

Diphusa. Percebe-se, assim, que Almodóvar possui uma unidade composicional muito bem 

demarcada, armazenada e preservada durante anos, o que pode ser percebido em diversos 

aspectos de sua narrativa, como temáticas, escolha de atrizes, cores, estruturação sequencial 

da narrativa, o kitsch, entre outros. 

 Entre tinieblas (1983) – em português, “Maus Hábitos” – traz uma crítica direta à 

sociedade espanhola ainda atrelada ao conservadorismo, sobretudo aquele relacionado ao 

catolicismo. O filme apresenta uma crítica irônica e bem humorada, até mesmo exagerada, às 

práticas da religião católica, predominante até então na Espanha. A história trata das 

“redentoras humilhadas”, mulheres que eram “da vida”, ou seja, cujas práticas sociais iam em 

contra aos costumes conservadores da época, ainda com resquícios do regime franquista. À 

época do filme, o terceiro longa-metragem de Almodóvar, a ditadura já havia acabado e a 

                                                 
25

  Disponível em: <http://www.todocoleccion.net/fuego-entranas-pedro-almodovar-javier-mariscal-n-1-

coleccion-onliyu-1981-1-edicion~x32355909>. Acesso em: 11 jan. 2013. 

http://www.todocoleccion.net/fuego-entranas-pedro-almodovar-javier-mariscal-n-1-coleccion-onliyu-1981-1-edicion~x32355909
http://www.todocoleccion.net/fuego-entranas-pedro-almodovar-javier-mariscal-n-1-coleccion-onliyu-1981-1-edicion~x32355909
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Movida estava em seu auge. Porém ainda havia pessoas que se preservavam em posturas de 

censura, dos bons costumes, o que chocava de frente com as necessidades e visão de mundo 

da juventude e dos artistas, que já queriam manifestar-se, mas não podiam. Assim, Almodóvar 

traz, em seu filme de 1983, elementos que representavam seu grupo social, além de outros 

elementos que caracterizam, na narrativa, uma crítica caricata à sociedade católica da 

Espanha. 

As críticas não param por aí. No ano seguinte, o autor lança seu quarto filme, Que fiz 

eu para merecer isso? (1984), conseguindo articular adequadamente seus dois principais 

gêneros: o humor e o melodrama. A obra traz uma denúncia clara contra o machismo e a 

forma como muitas mulheres eram – e são – tratadas em casa, com escravidão doméstica e 

desprezo, sobretudo por parte do marido, sem nenhum reconhecimento de seus esforços. 

Outra crítica que aparece na obra é com relação às noções que se tem quanto ao consumo de 

drogas. Isso pode ser percebido no diálogo entre Gloria, personagem protagonista do filme, e 

a farmacêutica, algumas cenas antes da morte do personagem Antonio, marido da 

protagonista. Esse diálogo é estabelecido devido à necessidade que Gloria apresentava em 

repor seus remédios compostos por anfetaminas, nos quais ela é viciada. Os comprimidos 

acabam e, em crise de abstinência, ela vai até a farmácia para comprar mais, o que lhe é 

impedido pela farmacêutica, que alega a necessidade de receita médica para a compra dos 

remédios. A crítica se dá de forma irônica, quando a farmacêutica diz que tudo o que é 

vendido ali é droga e que os remédios que Gloria deseja são drogas também. Isso desconstrói 

o senso comum de que apenas substâncias como maconha, cocaína e heroína – sempre 

presentes nas obras de Almodóvar – são estimulantes que acarretam em vício. 

 

 Figura 8 – Julieta Serrano interpretando a freira católica Madre Superiora em “Maus Hábitos”, em cena 

em que faz uso de heroína. 
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Fonte: print screen da cena do filme. 

 

Em Trailer para amantes de lo prohibido (1984), curta-metragem que funciona como 

um trailer para outro filme que Almodóvar ajudou a produzir, ele mantém ativa sua 

habilidade criativa e aproveita da oportunidade para estabelecer intertextos com Que fiz eu 

para merecer isso?, ao aparecer no curta elementos simbólicos da divulgação de seu quarto 

longa. 

O quinto filme é Matador (1986) e, o sexto, A lei do desejo (1987), nos quais 

novamente Almodóvar traz críticas à igreja católica, marcadas na figura da mãe de Ángel, o 

personagem de Antonio Banderas, em Matador, assim como no padre pedófilo de A lei do 

desejo. Com seu sétimo filme, Mulheres à beira de um ataque de nervos (1988), Almodóvar 

constrói uma comédia em que seus elementos mais marcantes, como as cores, o amor-paixão, 

o cômico, o inusitado e o kitsch, além de outros, levaram ao reconhecimento internacional do 

cineasta. O autor recebe indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro e leva o cinema 

espanhol, pela primeira vez, a um reconhecimento amplo de público. Alguns autores afirmam 

que começa aí, em Mulheres à beira de um ataque de nervos, a segunda fase do autor, sendo 

que a primeira começa em Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão e vai até A lei do 

desejo, considerada como fase inicial, de experimentação e iniciação. 

 

Figura 9 – Cartaz do curta-metragem Trailer para amantes do proibido, em que Almodóvar explora a 

música como principal elemento narrativo. 
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Fonte: Ella Nunca Llegó
26

. 

 

 

A segunda fase já traz uma inserção um pouco maior no cinema mundial. Ata-me 

(1989) e Kika (1993) mantêm o cômico e o inusitado como elementos narrativos; De salto 

alto (1991) e A flor do meu segredo (1995), ambos com brilhante atuação de Marisa Paredes, 

uma de suas atrizes-fetiche, Almodóvar caminha mais pela exploração de aspectos 

psicológicos das personagens femininas, visitando com maior evidência o gênero drama, sem, 

contudo, perder muitas de suas características, como, por exemplo, o foco na figura feminina. 

Essa segunda fase termina em De salto alto, começando em Carne trêmula (1997), com 

técnicas cinematográficas mais avançadas se comparadas aos filmes anteriores, no que se 

refere à qualidade da imagem, por exemplo, o que viria a efetivar-se, de fato, com Tudo sobre 

minha mãe (1999): sua fase em que se percebe certa maturidade artística. Carne trêmula 

representa a transição de Almodóvar da segunda para a terceira fase: a que ele se instaura 

enquanto cineasta internacional, ganhador, inclusive, de dois prêmios Oscar – o primeiro em 

1999, com melhor filme estrangeiro por Tudo sobre minha mãe, e o segundo em 2003, com 

melhor roteiro original por Fale com ela (2002), além da indicação ao prêmio de melhor 

diretor por este mesmo filme. A partir de então, o que antes era marcado por indicações a 

prêmios importantes do cinema europeu e de outros continentes, com iniciação ao 

reconhecimento, ampliou-se com a inserção em premiações internacionais, em termos de 

reconhecimento de público e de fama, o que caracterizou sua terceira fase. 

Almodóvar, então, se consolida como um dos principais cineastas espanhóis e talvez o 

                                                 
26

  Disponível em: <http://ellanuncallego.blogspot.com.br/2011/10/la-edad-de-oro.html>. Acesso em: 11 

jan. 2013. 

http://ellanuncallego.blogspot.com.br/2011/10/la-edad-de-oro.html
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mais importante da atualidade, a partir de sua terceira fase, com os referidos filmes Tudo 

sobre minha mãe e Fale com ela, além de Má educação (2004), Volver (2006), Abraços 

partidos (2009), A pele que habito (2011) e Os amantes passageiros (2013). 

 Desde sua primeira fase, Almodóvar demonstra sua predileção por determinadas 

atrizes, como Carmen Maura
27

, Marisa Paredes, Chus Lampreave, Victoria Abril, Cecilia 

Roth, Verónica Forqué, Julieta Serrano, Rossy de Palma, Lola Dueñas e, a mais recente, 

Penélope Cruz. Já com relação aos trabalhos com atores, o único que evidentemente marcou 

presença nos trabalhos de Almodóvar fora Antonio Banderas, que atuou em seis de seus 18 

filmes lançados. 

 

2.2 Fuego en las entrañas 

 

 Quantos aos seus dois livros publicados, Fuego en las entrañas (1981) e Patty 

Diphusa y otros textos (1991), não houve sucesso de público como em seus filmes. De forma 

geral, primeiramente Almodóvar angariou mais espectadores do que leitores. Nota-se que o 

autor sempre teve uma inclinação para o universo literário. Em A flor do meu segredo, Leo é 

escritora que adota o pseudônimo de Amanda Gris. Em Maus hábitos, a Irmã Rata de Esgoto 

também é uma famosa escritora, que usa o pseudônimo de Concha Torres. Em ambos os 

filmes o autor aborda a questão da cópia de autoria. Em Má educação, Ángel surge no 

escritório de Enrique, se passando por seu irmão Ignacio, com um texto literário, a fim de que 

Enrique, que era um cineasta, fizesse a adaptação cinematográfica da história. Em outros 

filmes, assim como em Fuego en las entrañas, há referências à literatura, em que os 

personagens são leitores ou fazem comentários sobre a literatura, de modo geral, como 

autores, estilos, obras
28

. 

 

Figura 10 – Cristina S. Pascual (Yolanda) e Chus Lampreave (Irmã Rata de Esgoto, uma das redentoras 

humilhadas), de “Maus Hábitos”, conversando sobre suas apreciações estéticas literárias. 

 

                                                 
27

  Desde Mulheres à beira de um ataque de nervos, o autor não havia mais trabalhado com Carmen 

Maura, que foi a atriz com quem mais trabalhou. Ela aparece em todos os filmes do cineasta, desde 1980 até 

1988, inclusive como protagonista. Ficaram 18 anos sem trabalharem juntos, reatando em 2006 seus laços 

profissionais em Volver. 
28

  Da mesma forma, não é somente a literatura que aparece nas obras de Almodóvar. O diálogo entre artes 

acontece, no discurso cinematográfico, com o teatro (Tudo sobre minha mãe), com a música (Maus hábitos), 

com a dança (Fale com ela) ou com o próprio cinema. 
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Fonte: print screen de cena do filme. 

 

 

Em entrevista a Frédéric Strauss, disponível na obra Conversas com Almodóvar 

(2008), Almodóvar comenta sobre sua ligação com a literatura. Ele diz que escrevia desde os 

oito ou nove anos, a princípio sonetos e, depois, aos dez, empenhou-se a escrever algo mais 

completo, como afirma na entrevista. Em seguida, diz que sempre lamentou “não ter escrito 

um verdadeiro romance” (2008, p. 28). Ainda acrescenta: “Ainda hoje é uma frustração. 

Acho, no entanto, que para um cineasta é muito bom ter uma vocação de romancista 

frustrado” (ibidem). E, em seguida, afirma que, assim que chegou a Madri, no fim dos anos 

1960, escrevia contos e estava apaixonado pela literatura e escrevia vários tipos de narrativa. 

Queria entregar-se à escrita. Entretanto, descobriu a câmera Super-8 e preferiu, então, 

“escrever com uma câmera”, como ele próprio comenta (ibidem p. 29-30). Lopes (1996, p. 

169) ao mencionar Strauss (2008, p. 44), a propósito, ressalta que o autor apresenta interesse 

por contar uma história pertencente a um gênero com a forma narrativa de outro gênero. 

Percebe-se, portanto, por declaração própria, a predisposição literária de Almodóvar. Pode-se 

perceber em suas construções narrativas elementos de uma arte sobre a outra, tanto que é 

dessa observação que surgiu a hipótese desta pesquisa. 

Pelo que consta em seu histórico de produções e publicações, a escrita de Fuego en las 

entrañas foi a estreia de Almodóvar no gênero literário, em 1981. Até então, como já 

mencionado, ele atuava no cenário independente de cinema, enquanto autodidata. Havia 

lançado apenas uma grande produção cinematográfica, em 1980, mas fora isso, no campo 

artístico, fazia parte dos grupos de artistas underground, com participação em grupo de teatro 
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– Los Goliardos – e com apresentações musicais com McNamara
29

. Nessa sua primeira 

publicação literária, Almodóvar contou com apoio de outros nomes da Movida, como Javier 

Mariscal, que ilustrou sua primeira edição, como já mencionado. O livro é dividido em 

capítulos curtos; no começo, cada um contextualiza as personagens individualmente, para, 

depois, interrelacionarem-se, todos com intersecção em Chu Ming, personagem que 

desencadeia o problema central da obra: o fogo nas entranhas das mulheres de Madri. 

O romance conta a história de uma epidemia sexual que tomou conta de Madri
30

, 

devido a uma vingança que um magnata chinês fez contra suas cinco ex-mulheres. Chu Ming 

era proprietário de uma fábrica de absorventes femininos. Sua primeira mulher foi Katy, em 

1956, uma espiã que o abandonou fugindo em um helicóptero com outro espião, por estar 

esgotada de sua relação com o chinês. O primeiro capítulo do livro conta a história da 

primeira decepção amorosa que o magnata chinês teve. Em seguida, em 1960, a segunda 

amante foi Mara, caracterizada como cínica, na história, cinicamente fugindo com seu 

amante, abandonando Ming de forma inesperada. Lupe, a terceira amante do chinês, o 

abandona, em 1967, por se cansar da rotina de trabalho junto à fábrica de compressas e se 

identificar com hippies, que a convenceram de fugir, com o que levava no corpo. 

Depois, sua quarta amante fora Diana, em 1976, feminista de gênio forte, que o deixou 

ao coincidir uma discussão do casal com uma manifestação feminista que acontecia na rua da 

fábrica. Diana abandonou o local e Ming, para sempre. Por fim, em 1980, a quinta e última 

amante de Ming foi Raimunda, personagem central da narrativa, que, insatisfeita com sua 

relação, deixou o chinês para entregar-se à sua relação sentimental com Julio. Estafado com o 

abandono, Ming decide se vingar de suas ex-amantes, suicidando-se e pedindo que, em seu 

enterro, todas as cinco usassem a última remessa de absorventes que ele havia produzido 

especialmente para elas – com exemplares distribuídos gratuitamente por toda Madri. Todos 

esses absorventes, os reservados às suas ex-mulheres e os gratuitos destinados à capital 

espanhola, como suposta promoção, haviam recebido uma substância extremamente sexual, 

que causava um verdadeiro fogo nas entranhas. 

 

                                                 
29

  Fabio McNamara foi parceiro de Almodóvar no início da Movida, atuando junto com o cineasta em 

apresentações musicais de sua dupla/banda, chamada Almodóvar y McNamara. Strauss (2008, p. 25) afirma que 

os shows da dupla eram bastante provocadores. Se o objetivo da Movida era justamente de estabelecer um grito 

de liberdade, o que se espera é que artistas não conservadores – pelo contrário, oprimidos, no caso, pela 

sexualidade – gritassem em contra ao conservadorismo da época, principalmente aquele herdado dos ideais 

franquistas. 
30

  Assim como na maioria de suas narrativas, a história de Fuego en las entrañas se dá na cidade de 

Madri. Essa é uma característica típica do cineasta, delimitar, como espaço narrativo, tal cidade, aquela em que 

ele se iniciou enquanto artista. 
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Figura 11 – Ilustração de Javier Mariscal para a primeira edição de Fuego en las entrañas, referente ao 

primeiro capítulo da obra, que trata da relação entre Ming e Katy, sua primeira amante. 

 

 

Fonte: Todo Colección
31

. 

 

De forma epidêmica, praticamente todas as mulheres de Madri se isentam de seus 

pudores e das convenções sociais e se atiram ao primeiro homem que se apresentasse à sua 

frente. À exceção de Raimunda, todas as ex-amantes de Ming haviam usado o absorvente. 

Assim sendo, Raimunda não havia se contagiado com a epidemia e suspeitava, desde o 

princípio, que a causa do caos sexual em que se encontrava Madri, com vários homens 

internados em hospitais como consequência do desespero sexual das mulheres, era devido às 

compressas Ming. A partir da confusão estabelecida à medida que mais mulheres usavam os 

absorventes Ming, Raimunda e Julio, seu marido, ambos juntamente com Armando, o 

Ministro de Sanidade, Trabalho e Segurança Social, na história, resolvem intervir para saber a 

explicação de tantos homens estarem sendo internados nos hospitais, aparentemente pelo 

mesmo motivo: algo relacionado ao sexo. A confusão ia aumentando à proporção que o fogo 

nas entranhas das mulheres, alimentado pela substância introduzida nas compressas, também 

aumentava. E não paravam de crescer. 

Katy, Mara, Lupe, Diana e Raimunda são mulheres fortes, assim como Eulalia e Isidra 

também são. As cinco primeiras são, como já dito, as ex-amantes de Ming. Eulalia e Isidra são 

                                                 
31

  Disponível em: <http://www.todocoleccion.net/fuego-entranas-pedro-almodovar-javier-mariscal-n-1-

coleccion-onliyu-1981-1-edicion~x32355909>. Acesso em: 11 jan. 2013. 

http://www.todocoleccion.net/fuego-entranas-pedro-almodovar-javier-mariscal-n-1-coleccion-onliyu-1981-1-edicion~x32355909
http://www.todocoleccion.net/fuego-entranas-pedro-almodovar-javier-mariscal-n-1-coleccion-onliyu-1981-1-edicion~x32355909
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outras personagens que fazem parte da trama e que, assim como as outras, apresentam, por 

meio da construção narrativa, características de mulheres intensas, de personalidade forte. 

Esse é um elemento chave nas histórias de Almodóvar, o que pode ser percebido em seus 

personagens fílmicos, como: Sexilia, de Labirinto de Paixões; Yolanda e a Madre Superiora, 

de Maus hábitos; Gloria e Cristal, de Que fiz eu para merecer isso?; María Cardenal, de 

Matador; Tina, de A lei do desejo; Pepa e Lucía, de Mulheres à beira de um ataque de nervos; 

Marina Osorio, de Ata-me; Rebeca, de De salto alto; Kika, em Kika; Leo, de A flor do meu 

segredo; Elena, de Carne trêmula; Manuela, Huma e Nina, de Tudo sobre minha mãe; Lydia, 

de Fale com ela; Raimunda, de Volver; Lena, de Abraços partidos; Vera, de A pele que habito. 

Tal característica referente ao gênio feminino pode ser percebida na obra por meio de 

ações de personagens. O próprio narrador nos diz isso, quando as cinco ex-mulheres vão à 

fábrica de Ming, após o suicídio do chinês, para presenciar a leitura do testamento que o ex-

amante lhes havia dedicado: “Todas las presentes desbordaban personalidad. Desde que 

habían abandonado a Ming no habían perdido tiempo, y eso saltaba a la vista. En una fiesta 

nadie se hubiera aburrido con ellas”
32

 (ALMODÓVAR, 1981, p. 28). 

Especificamente no caso de Raimunda, ela consegue se livrar do contágio dos 

absorventes graças à sua personalidade. Enquanto as outras quatro ex-amantes discutiam com 

o advogado de Ming sobre o testamento deixado pelo chinês, a herança e suas condições, 

Raimunda consegue sair silenciosamente do local onde havia sido feita a leitura do testamento 

e roubar o diário de Ming, para descobrir possíveis segredos do magnata. Foi a única a se 

recusar a cumprir com a condição de Ming para que recebessem a herança: “Conmigo que no 

cuente. No necesito su dinero
33

” (ibidem, p. 30). 

Todavia, não é apenas o fato de Raimunda ser contundente ao rechaçar a condição para 

o recebimento da herança que conota presença de forte personalidade feminina nas 

personagens da narrativa de Fuego en las entrañas. Os motivos que levaram as outras quatro 

a aceitarem podem também comprovar a presença de forte personalidade, não somente porque 

o narrador assim o afirmou. Ele próprio nos conta o que aconteceu com cada uma das quatro 

primeiras ex-amantes – Katy, Mara, Lupe e Diana – após deixarem Ming. Todas tiveram 

destinos insólitos, fizeram e sofreram coisas incomuns. A propósito, “incomum” é um 

adjetivo bem pertinente quando se dedica uma análise crítica às narrativas almodovarianas, 

sobretudo no que se refere às atitudes dos personagens – devido às suas configurações 

                                                 
32

  Todas as presentes transbordavam personalidade. Desde que haviam abandonado Ming no haviam 

perdido tempo, e isso saltava às vistas. Em uma festa, ninguém ficaria entendiado perto delas (tradução nossa). 
33

  Comigo que não conte. Não preciso do dinheiro dele (tradução nossa). 
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psicológicas e/ou sociais – e às situações que os envolvem, tanto no início quanto no 

desenrolar e no desfecho das narrativas. 

Melo (1996) explica que a década de 1960 foi marcada pela repercussão da Pop Art 

inglesa, que afetou os Estados Unidos e a Europa e que, dentre outros aspectos, a questão da 

imagem da mulher foi determinante para o movimento (ibidem, p. 225). Isso pode ser 

percebido, segundo a autora, por meio dos ícones hollywoodianos produzidos na década de 

1950 e durante os anos 1960 também. Devido ao intenso processo comercial, industrial e 

tecnológico pelo qual a sociedade europeia passava, o Pop representa a comercialização da 

arte e dos indivíduos, o que explica a idolatria de atores e atrizes no período – e a partir dele 

(ibidem, p. 225-226). As mulheres, por meio das atrizes famosas do cinema das décadas de 

1950 e 1960, recebiam, então, a admiração junto aos olhares dos espectadores. Um deles é de 

Almodóvar, que por volta dos dez anos de idade, isto é, final da década de 1950, começou a 

frequentar o cinema da cidade onde morava, o que lhe proporcionou o conhecimento de 

gêneros cinematográficos em voga na Europa e nos Estados Unidos e, sobretudo, lhe fez 

passar a admirar as grandes atrizes das décadas de 1940 e 1950 (STRAUSS, 2008). 

Almodóvar lança mão, em Fuego en las entrañas, de um de seus recursos 

fundamentais: a construção das personagens. Para isso, são dedicadas descrições físicas e 

psicológicas de forma engraçada e sem pudores sexuais, além de mencionar aspectos 

curiosos, atípicos, referentes à personalidade, ao físico e ao modo de vida dos personagens. 

A título de exemplo, podemos mencionar Isidra, tia-avó de Raimunda, que é 

personagem central da obra. Aos 70 anos de idade, recusa-se a enxergar os traços do tempo 

marcados em seu corpo, próprios da velhice; como diz o narrador, ela era “maestra en el arte 

de engañarse a sí misma”
34

 (ALMODÓVAR, 1981, p. 06). Não aceita que Raimunda lhe 

chame de avó e se vê como atraente e irresistível perante os olhares masculinos – dentre eles, 

o de Roque, marido de Eulalia, em cuja casa Isidra trabalha. Tanto que ela afirma, em 

conversa com Raimunda, no segundo capítulo do livro: 

 

Desde que tenía cinco años – le contaba la anciana – me han perseguido los 

hombres, pero qué quieres, chica. No me acostumbro. Para eso soy muy antigua. 

Tiene suerte Doña Eulalia. Si vieras las miradas que me echa el señor aquí, aquí y 

aquí – señaló culo, teta y entrepierna –. El otro día, en el ascensor, el hijo de los 

Ortega me pasó con la bragueta por los muslos, fingiendo que se chocaba conmigo. 

Tengo ganas de tener 100 años, para que los hombres me dejen en paz
35

 (ibidem). 

                                                 
34

  Mestre na arte de enganar a si mesma (tradução nossa). 
35

  Desde que tinha cinco anos – lhe contava a velha – os homens me perseguem, mas o que você quer, 

menina? Não me acostumo. Sou muito antiga para isso. Dona Eulalia tem sorte. Se você ver as olhadas que o 

senhor me dá aqui, aqui e aqui – apontou para bunda, peito e entrepernas –. Outro dia, no elevador, o filho dos 
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 Eulalia também é uma personagem peculiar da obra. Os aspectos que demonstram tal 

peculiaridade são apresentados por meio de descrições de características físicas e 

psicológicas. O narrador nos diz que ela não aparenta ter seus 43 anos, é muito bem 

conservada e que poderia se passar pela irmã de sua filha, a personagem Flor. Essa crença a 

respeito de si mesma, quanto a seu aspecto físico, a torna cega diante do nítido desejo sexual 

que seu marido, Roque, tem por ela. O marido demonstra sua atração, mas ela se recusa a 

acreditar. Além disso, Eulalia demonstra ter, por Roque, sentimento de repulsa, 

imparcialidade, mas também de ciúmes. No momento da narrativa em que Roque ataca 

sexualmente Raimunda, Eulalia se mostra indiferente, mas ao mesmo tempo o narrador nos 

deixa a dúvida a respeito do sentimento que ela teve ao flagrar a sobrinha-neta de sua 

empregada com seu marido: “Eulalia no dijo nada, pero no debió gustarle nada el 

espectáculo” 
36

(ALMODÓVAR, 1981, p. 14). Mais à frente, na história, o narrador comprova 

sua suspeita, mostrando a reação que Eulalia tem ao ver seu marido doente e desmaiado, 

principalmente a maneira como ela conduz suas ações ao levá-lo até a fábrica de Chu Ming. 

Eulalia, sem ao menos saber se o marido estava, de fato, morto, o enterra e parece não se 

importar com o feito. Além disso, quando Raimunda lhe pergunta, posteriormente, onde ele 

estaria, ela responde com indiferença e descaso que provavelmente estaria pela cidade, 

aproveitando da situação, isto é, da epidemia sexual que alastrou Madri. Ela chega a ser, nesse 

momento, mais que indiferente, mostrando-se fria, tudo isso como consequência de seu 

aspecto neurótico e obsessivo quanto à noção que ela construiu sobre si mesma e sobre seu 

marido. 

 Outros personagens também recebem descrições que os tornam excêntricos. Dois 

grandes exemplos disso são Máximo Gómez e Paco Larrondo. Os dois possuem um papel não 

importante na trama, exceto quando poderiam ajudar contra o caos sexual que havia assolado 

a cidade. Julio, marido de Raimunda, foi ao hospital visitar os dois amigos – que foram, 

inclusive, testemunhas do casamento civil de Julio e Raimunda – a fim de que eles 

traduzissem o diário de Chu Ming, conforme suspeita de Raimunda de que no diário haveria 

alguma informação importante sobre o distúrbio das mulheres que estava adoecendo os 

homens – inclusive Gómez e Larrondo, que estavam no hospital por esse motivo, embora 

apreciando a situação, por serem, há até pouco tempo, virgens (ALMODÓVAR, 1981, p. 18). 

                                                                                                                                                         
Ortega passou por mim con la braguilha aberta, fingindo que se esbarrava em mim. Tenho vontade de ter 100 

anos, para que os homens me deixem em paz (tradução nossa). 
36

  Eulalia não disse nada, mas não deve ter gostado nem um pouco do espectáculo (tradução nossa). 
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 A descrição dos dois amigos, feita no capítulo cujo título recebe o nome dos próprios 

pergonagens – Gómez y Larrondo – deixa claro o quanto ambos são exóticos. Expressões 

como “cara de queso de bola”, “delgadez calavérica”, “nariz descomunal”, “ojos a punto de 

desorbitarse” e o fato de que “eran totalmente vírgenes”
37

 comprovam tal excentricidade 

(ibidem). Além disso, a descrição feita a respeito de suas histórias de vida mostram 

referências perturbadas, estranhas e pode-se dizer até mesmo traumáticas. 

 

Figura 12 – Ilustração de Mariscal das personagens Isidra (à esquerda) e Raimunda (à direita), que comprova o 

contraste entre a figura física real de Isidra e a imagem que ela tem de si mesma. 

 

 

Fonte: fotografia pessoal extraída pelo pesquisador deste trabalho. 

 

 O próprio Chu Ming Ho é um essencial exemplo de uma vida anormal, perante seus 

fracassos amorosos – e as maneiras com que fora abandonado – bem como seu plano de 

vingança junto ao suicídio. Isso mostra, novamente, que Almodóvar faz uso de personagens 

típicas, nada planas, ou seja, de características peculiares, ou mesmo caricaturais, que 

mostram o propósito do autor de ensejar o cômico. Personagens cinematográficos, como Kika 

(Kika), Agrado (Tudo sobre minha mãe), o dentista de ¿Que fiz eu para merecer isso? ou 

Cristal, desse último filme. 

 Podemos adentrar em outro campo temático das narrativas almodovarianas, senão o 

principal: o desejo. Esse elemento estrutural narrativo pode ser percebido na obra literária 

                                                 
37

  “cara de queijo redondo”, “magreza cadavérica”, “nariz descomunal”, “olhos a ponto de desorbitar-se” 

e o fato de que “eram totalmente virgens” (tradução nossa). 
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aqui em análise. O fio condutor que estabelece as relações entre os personagens e as situações 

em que se envolvem, está diretamente relacionado ao desejo, ao prazer, que na obra é tratado 

de forma exagerada, caricata, absurda. A propósito, o desejo é aquilo que não se controla. 

Pode ser reprimido, mas é automático, emerge no ser humano instintivamente.  

 Ao analisar o tema desejo, principalmente por mencionar que se trata de um conceito 

chave no estudo da obra de Almodóvar, devemos trazer à discussão, a título de exemplo e de 

comparação com Fuego en las entrañas, uma cena do filme A lei do desejo 
38

. Tina, 

personagem de Carmen Maura, numa cena clássica do filme, pede a um homem que está 

limpando as ruas com uma mangueira que a molhe. A cena ocorre em frente ao histórico 

palácio barroco Cuartel del Conde Duque, em Madri. 

 No livro, quando o surto sexual que ataca as mulheres de Madri começa a se alastrar, 

há um momento intenso da narrativa, que envolve as amantes do chinês. Nesse ponto da 

história, quatro das cinco ex-amantes de Ming, ou seja, Katy, Mara, Lupe e Diana, à exceção 

de Raimunda, já haviam sido contagiadas por terem usado o absorvente que o magnata lhes 

havia deixado como condição para recebimento da herança. Neste capítulo, intitulado “La 

noche”, duas mulheres, que não fazem parte da trama central, saem às ruas em busca de sexo, 

pelo centro de Madri, e acabam entrando em uma boate, de onde saem Katy, Mara, Lupe e 

Diana, já com fogo em suas entranhas. É nesse momento que se dá o intertexto possível com a 

cena de Tina, em A lei do desejo. Vejamos a descrição feita pelo narrador da cena que envolve 

as ex-mulheres de Ming: 

 

Ambas vecinas se cogieron del brazo de los dos hombres y enfilaron la calle 

Valverde. Llegaron a un club del que salían Mara, Katy, Diana y Lupe con varios 

hombres. Dos empleados municipales de limpieza regaban la calle. Como una 

chiquilla Mara se acercó al chorro de la manguera, se levantó el vestido, abrió las 

piernas y entre gritos de gozo se dispuso a recibir el fuerte chorro de agua en el 

coño. El hombre de la manguera se apuntó al juego y hacía movimientos como de 

follársela con el chorro descomunal. A las otras les dio envidia y se unieron 

inmediatamente a Mara. El empleado municipal colaboraba como podía regando a 

unas y otras sus coñitos palpitantes. Era una escena bonita y estimulante. Seguro que 

aquel hombre, en los días siguientes, no hablaría de otra cosa
39

 (ALMODÓVAR, 

                                                 
38

  Inclusive, a produtora de Almodóvar se chama El Deseo S.A., fundada por ele e por seu irmão, Agustín 

Almodóvar, em 1985, um ano antes do lançamento de A lei do desejo, o primeiro filme dos irmãos enquanto 

produtores, pela própria El Deseo. 
39

  Ambas as vizinhas pegaram nos braços dos dois homens e entraram na rua Valverde. Chegaram a uma 

boate de onde saíam Mara, Katy, Diana y Lupe com vários homens. Dois funcionários municipais de limpeza 

regavam a rua. Como uma garota Mara se aproximou do jorro da mangueira, levantou o vestido, abriu as pernas 

e entre gritos de gozo se dispôs a recebir o forte jorro de água na vagina. O homem da mangueira entrou na onda 

e fazia movimentos como se estivesse penetrando-a com o jorro descomunal. As outras ficaram com inveja e se 

uniram imediatamente à Mara. O funcionário municipal colaborava como podia regando umas e outras suas 

vaginas palpitantes. Era uma cena bonita e estimulante. Certamente aquele homem, nos dias seguintes, não 

falaria de outra coisa (tradução nossa). 
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1981, p. 38). 

 

Figura 13 – Os personagens Tina (Carmen Maura), Pablo (Eusebio Poncela) e Ada (Manuela Velasco) andam 

pelas ruas do centro de Madri, mais especificamente na rua Conde Duque, em frente ao histórico palácio barraco 

Cuartel del Conde Duque, quando se deparam com um homem que limpa as ruas com um hidrante. 

 

 

Fonte: print screen da cena do filme. 

 

 

 Wilson H. da Silva vê o cinema de Almodóvar como residente no limiar do Desejo, 

usado pelo autor em letra maiúscula (1996, p. 51). Ele explica que a narrativa é construída nas 

linhas tortuosas do desejo – e aqui poderíamos dizer que são linhas labirínticas, em 

conformidade com o apontamento de Antonio Holguín a respeito do estilo almodovariano, 

que é demarcado, segundo o autor, por expressões como puzzle, collage, laberinto ou 

caleidoscopio, todas no sentido de ser um estilo que traz elementos de diferentes origens 

artísticas, que juntos compõem um todo significativo, coerente, um conjunto de formas que 

arranjam uma ideia (HOLGUÍN, 1999, p. 61-62). 

 

Figura 14 – Tina (Carmen Maura) suplica: “¡Régame!” 

 

 

Fonte: print screen da cena do filme. 
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2.3 Maus hábitos 

 

 Produzido em 1983, Maus Hábitos – ou Entre tinieblas, na Espanha, e Negros 

Hábitos, em Portugal – foi o terceiro longa-metragem rodado em 16mm e comercialmente 

lançado na Espanha, em meio à efervescência da Movida Madrileña
40

. Como sempre, 

Almodóvar foi roteirista e diretor do filme. Seu irmão, Augustín Almodóvar, auxiliou como 

personagem de ponta. O elenco é composto por quase todas as preferidas atrizes do cineasta: 

las chicas de Almodóvar. Com destaque para Julieta Serrano, que atua no papel da Madre 

Superiora Julia, há a presença dos grandes nomes do cinema almodovariano: Carmen Maura, 

como Irmã Perdida; Marisa Paredes, como Irmã Esterco; Chus Lampreave, como Irmã Rata 

de Esgoto; Cecilia Roth, como Merche. Além dessas, também atuam na obra Eva Siva, como 

Antonia; Mary Carrillo, como a Marquesa; Lina Canalejas, como a Irmã Víbora e Manuel 

Zarzo, como o Padre, além de, obviamente, Cristina Sánchez Pascual, no papel da 

protagonista Yolanda. 

 O filme está ambientado em um convento nada convencional. Lideradas pela Madre 

Superiora, as freiras possuem nomes negativos propositalmente, como uma forma de se 

redimirem ante seus pecados cometidos antes da vida religiosa cristã. Em coletivo, são 

autonomeadas como as “Redentoras Humilhadas”. No convento, as irmãs recebem garotas da 

rua, drogadas, prostitutas. Porém, todas as religiosas possuem muitos dos hábitos dessas 

garotas, os quais, provavelmente, já possuíam antes de entrarem para o convento. A Madre 

Superiora é viciada em heroína e cocaína. As demais irmãs também possuem hábitos viciosos, 

como a Irmã Esterco, que usa frequentemente o LSD. Além de viciosos, seus hábitos também 

são incomuns, como um tigre que é criado como um animal de estimação qualquer, no jardim 

do convento, recebendo especial atenção e cuidado por parte da Irmã Perdida. Irmã Rata de 

Esgoto é uma escritora de contos eróticos, que foram sucesso de vendas, com o heterônimo de 

Concha Torres, e considerados como literatura sensacionalista, embora avaliado por Gabriel 

García Marquez, na ficção, logicamente, como “fenômeno sociológico da literatura” (ver 

Figura 4). 

 Yolanda Bell é uma cantora, figura noturna de bares e boates em Madri, muito 

                                                 
40

  Considera-se que o auge do movimento contracultural foi alcançado em 1981, conforme nos levam a 

entender alguns textos, como os de Nuria Vidal (1988) e Nancy  (2009). Vidal traz em seu livro El cine de Pedro 

Almodóvar uma fala do próprio cineasta a respeito da Movida, em que ele afirma que a expressão Movida 

Madrileña e os significados que giram em torno dela, são criações feitas pela mídia, pois, na visão dele, o que 

houve, determinadamente entre 1977 e 1982, foi um grupo de pessoas, no qual ele se inclui, que trabalhavam em 

Madri a serviço de „coisas‟ muito modernas (NANCY, 2009, p. 18 apud VIDAL, 1988, p. 39). 
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produzida, maquiada e colorida. Vive em meio a tudo o que ambientes noturnos de festas, 

álcool, drogas e música, podem proporcionar. Tudo bem típico da Movida. Um dia, Yolanda 

leva uma quantidade de drogas a seu namorado, que acaba sofrendo uma overdose e morre em 

sua frente. Assustada, ela vai embora sem saber para onde ir, quando se lembra de um cartão 

que a Madre Superiora lhe deu, em uma noite que lhe assistiu cantar, em uma boate chamada 

Molino Rojo. “Redentoras humilladas”, dizia o cartão. Yolanda, logo, vai buscar refúgio no 

convento e imediatamente é amparada, de forma especial, pela Madre Superiora. O objetivo 

do convento seria acolher mulheres da vida, no intuito de salvá-las da perdição, isto é, da 

prostituição e das drogas. Mas o projeto estaria passando por uma crise, pois quase nenhuma 

garota buscava ajuda – ninguém queria ser salva. Por esse motivo – ou também por outros – 

Yolanda é tão bem recebida. Posteriormente, percebe-se que a Madre Superiora desenvolve 

uma intensa paixão por Yolanda, sentimento que a religiosa já havia manifestado por outras 

garotas que moraram no convento. Para manter seus antigos vícios, algumas das freiras usam 

determinadas drogas, como a Madre Superiora e a Irmã Esterco, e outras mostram-se ainda 

com desejos sexuais, como Irmã Rata de Esgoto. Madre Superiora chega ao ponto de cogitar o 

tráfico de drogas como solução financeira para a manutenção do convento. 

 Trata-se de um dos mais irônicos e ácidos filmes de Almodóvar. Na mesma proporção 

em que as freiras levam a sério a vida cristã, a redenção, a fé e a servidão a Deus, também 

levam a sério o consumo de drogas diversas, a criação de um animal selvagem como se fosse 

doméstico, a escrita de contos eróticos, a proteção de prostitutas e criminosas, o lesbianismo, 

a extorsão de dinheiro. A nítida contradição de tais elementos comprova a crítica que 

Almodóvar faz ao catolicismo, ressaltando a hipocrisia e a mentira como valores escondidos 

pela Igreja. 

 Um dos momentos mais sutis em que se pode perceber essa oposição entre o sagrado e 

o profano é quando, ao início do filme, há a imagem de duas das freiras da Ordem das 

Redentoras Humilhadas, paradas conversando com Yolanda, e entre elas, atrás, aparece a 

imagem de Mick Jagger, da banda Rolling Stones, em um pôster fixado na parede. Nessa cena, 

que é uma lembrança de Yolanda de quando a Madre Superiora foi a um show seu, entrou em 

seu camarim e lhe entregou o cartão das Redentoras Humilhadas, Yolanda está sentada em sua 

mesa, de frente para o espelho e, às suas costas, na porta do camarim, chega a Madre 

Superiora e outra irmã. Ambas adentram no local e param próximas a Yolanda. O cenário do 

camarim mostra elementos relacionados ao kitsch, à cultura alternativa e underground, seja na 

música, nas roupas ou nos objetos. Então, não é à toa que o pôster de Mick Jagger está ali, 
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muito menos o fato de que as freiras se posicionam exatamente de forma que Mick Jagger 

apareça entre elas, inclusive ao observarmos que a imagem da estrela do rock ‘n roll é bem 

grande e chamativa. A ideia é de quebra, de rompimento, de diluição, de subversão da imagem 

das freiras, que representam toda uma instituição, alvo da crítica almodovariana. 

 O aspecto mais contrastivo que aparece na obra é, de fato, a ideia de pecado. A noção 

de pecado dentro da história do filme é totalmente oposta ao verdadeiro conceito que cristãos 

católicos possuem em relação ao que é pecar. Isso tudo está demarcado nas atitudes das 

personagens. O que é hábito na ficção da narrativa, no mundo real é pecado. E viceversa: o 

que é pecado aqui, na história é banal. A culpa da qual sofre a Madre Superiora não se dá pelo 

fato de ser consumidora de cocaína e heroína, nem por estar apaixonada por Yolanda ou por 

conviver com outras freiras viciadas em outras drogas ou que criam um tigre, no jardim do 

convento, como se fosse um cachorro ou um gato. Nem mesmo por conviverem todas, 

também, com um padre que, por exemplo, cria uma coleção de roupas extravagantes que, aos 

olhos da sociedade moralista e repressora – ainda que em meio aos gritos de liberdade e 

transgressoras atitudes da Movida – eram dignas de repulsa por parte da igreja. A 

representação verossímil da instituição católica, seus valores e suas práticas, é feita no filme 

através da personagem da Madre Geral, autoridade máxima da congregação. Ultrapassando a 

crítica eclesiástica, poderíamos dizer, ainda, que o filme é uma metáfora bizarra e caricata da 

culpa, do sacrifício, do martírio. 

 O tigre funciona como um elemento narrativo enquanto personagem e instrumento 

metafórico. Nascimento (1996, p. 142-143) também considera o animal como uma metáfora, 

embora o autor aprofunde mais nesse sentido ao tratar de conceituações específicas a respeito 

da própria metáfora e do metalogismo, ideia sobre a qual caminha em sua argumentação feita 

no texto dedicado à análise de Maus Hábitos para a obra organizada por Eduardo Peñuela 

Cañizal (1996). A metáfora, em um entendimento não tão minucioso como o do autor, que 

visita referenciais teóricos não tão pertinentes para a presente pesquisa, é uma afirmação da 

transgressão construída sobre as personagens das freiras. Pode-se pensar que o tigre é um 

elemento alheio à narrativa ou apenas mais um artefato do bizarro intencional de sua obra. 

Porém, para além desse entendimento, como uma intersecção com as características 

psicológicas e sociais das freiras, o tigre funcionaria como uma exemplificação metafórica 

com relação às ações das religiosas, que seriam verdadeiras tigresas, tomando como 

referencial o modelo histórico dessas religiosas, materializado na figura da Madre Geral. 

 Almodóvar, por sua vez, afirma em suas conversas com Frédéric Strauss (2008, p. 62) 



65 

 

que o tigre é um elemento surreal, uma quebra da lógica, como aponta Nascimento (ibidem). 

Além disso, o cineasta explica que o animal é o canal de expressão dos sentimentos da Irmã 

Perdida, personagem interpretado por Carmen Maura, no filme, e que representa, ainda, a 

figura masculina da casa, embora haja a figura do padre. 

 

Figura 15 – Cartaz promocional, divulgado na Espanha, do lançamento de “Maus Hábitos”, trazendo a 

imbricação entre as figuras das freiras e do tigre de estimação da Ordem das Redentoras Humilhadas. 

 

 

Fonte: Cinema Rama
41

. 

 

 Vale observar, por fim, que esta terceira película de Almodóvar se desloca para um 

lado estético que condiz com a própria temática da obra. Enquanto os dois longas anteriores a 

Maus hábitos exploram os aspectos visuais relacionados às cores diversas e intensas e à 

extravagância de ornamentação, este seu terceiro filme dialoga a sombra e a luz, a oposição 

entre o negro e o claro. Nascimento (ibidem) nos lembra isso, observando vários momentos 

da narrativa, como, por exemplo, os minutos iniciais do filme, em que a luz do dia cede lugar 

à noite, que emerge em meio à cidade. Podemos entender esse contraste, inclusive 

mencionado anteriormente, como aspectos barrocos transpostos à modernidade ou à pós-

modernidade ou ao que Linda Hutcheon (1991) chamou de “neobarroco”, ao explicar que 

pós-modernismo não pode ser usado como sinônimo do que é contemporâneo e que 

modernismo tampouco poderia ser suficiente para explicar fenômenos atuais da cultura e da 

poética, podendo ser observado, portanto, segundo a própria autora em sua menção a Severo 

                                                 
41

  Disponível em: <http://cinemarama.wordpress.com/2013/06/21/dossier-alomdovar-entre-tinieblas/>. 

Acesso em: 12 jan. 2013. 

http://cinemarama.wordpress.com/2013/06/21/dossier-alomdovar-entre-tinieblas/
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Sarduy (1974) – e a outros autores –, o “„neobarroco‟ numa cultura espanhola em que o 

„modernismo‟ tem um sentido bastante diferente” (ibidem, p. 20).  

 O capítulo seguinte será dedicado à comparação entre as narrativas descritas neste 

capítulo, a fim de que possamos demonstrar, por meio de tal análise comparativa, de que 

maneira a Movida foi simbolizada nas duas linguagens narrativas usadas por Almodóvar e, 

também, tentar comprovar a hipótese de que, em meio à diversidade de linguagens a que o 

artista espanhol estava imerso, a cinematográfica foi a que mais se encaixou em seus 

propósitos. 
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CAPÍTULO 3 – A INSERÇÃO NA MOVIDA DA PRODUÇÃO DE ALMODÓVAR 

 

“El éxito no tiene sabor ni olor y  

cuando te acostumbras es como si no existiera.”
42

 

Huma Rojo, personagem de Marisa Paredes em Tudo sobre minha mãe (1998) 

 

     Figura 16 – Almodóvar, cineasta. 

     Fonte: Fan Pix
43. 

 

 

 Nos capítulos anteriores, partimos da reconstrução arqueológica da onda cultural 

chamada Movida Madrileña, resgatando os campos da cultura em que ela se manifestou e 

expondo seus principais agentes culturais, isto é, os produtores mais evidentes do 

parassistema em que Almodóvar atuou enquanto agente no cinema, na música, no teatro, na 

literatura e na moda. Em seguida, escolhemos dois produtos almodovarianos desse 

parassistema, a fim de analisá-los, reconhecendo aspectos específicos dessas narrativas – a 

literária e a fílmica – adotadas como corpus de análise de nosso objeto, para então, neste 

capítulo, compará-las e, se possível, extrair elementos que possam ser considerados como 

almodovarianos, isto é, típicos do cineasta e escritor em questão. 

 Nesse sentido, trataremos, neste terceiro capítulo, de comparar as duas narrativas 

descritas no capítulo anterior, pretendendo identificar em ambas alguns dos elementos da 

Movida que são evidentes nas obras de Almodóvar, em seu processo inicial de criação. Logo, 

tentaremos reconhecer, a partir dos pontos em comum, determinados temas e técnicas 

narrativas que são peculiares na construção estética de Almodóvar, além de reiterar, de 

maneira mais específica, após as análises narrativas aqui adotadas como corpus da pesquisa, 

                                                 
42

  O sucesso não tem sabor nem cheiro e quando você se acostuma é como se não existisse (tradução 

nossa). 
43

  Disponível em: <http://www.fanpix.net/photo/gallery/pedro-almodovar-picture-gallery-5.htm>. Acesso 

em: 05 jun. 2013. 

http://www.fanpix.net/photo/gallery/pedro-almodovar-picture-gallery-5.htm
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quem foi Almodóvar na Movida Madrileña, isto é, como se configurou enquanto agente 

cultural desse parassistema. E, por fim, discutiremos em que medida Almodóvar usou os 

diferentes meios artísticos como códigos de representação direta da Movida, a fim de 

sustentar a hipótese de que a linguagem cinematográfica se encaixou melhor na produção 

cultural do artista, o que estrategicamente o consagrou como um dos maiores cineastas da 

atualidade. 

 

3.1 Fuego en las entrañas e Maus hábitos 

 

 As narrativas de Almodóvar no cinema possuem uma relação estreita com a literatura 

no sentido de contar histórias, narrar fatos. A propósito, Cinema e Literatura se aproximam 

pelo próprio fato de narrar, de contar, pelo potencial narrativo. O próprio roteiro de cinema 

pode ser visto como uma espécie de base literária que será transposta para a tela, traduzida 

para outra linguagem. Almodóvar publicou apenas duas obras literárias, entretanto 

permaneceu inventando histórias que edificavam seus filmes. 

 Em Fuego en las entrañas, o discurso narrativo, pensando em Genette (1979), é 

apresentado em conformidade com a sequência real dos acontecimentos. A narração explicita, 

uma a uma, as relações amorosas que Ming teve com suas cinco mulheres. A divisão dos 

capítulos iniciais é feita por meio do tempo real, a ordem em que o chinês conheceu as 

garotas. Para Barthes (1972), essa organização é estabelecida por meio de uma sucessão 

lógica entre as partes estruturantes, isto é, a lógica sequencial interna da narrativa. Porém, 

essa sequência coincide com a ordem temporal real de acontecimentos, uma vez que a história 

começa em 1956 e segue linearmente até o início dos anos 1980, momento de produção da 

obra por seu autor. Em Maus hábitos, embora tenha direta convergência com o tempo real e 

cronológico, a sequenciação narrativa é regida numa significação do todo textual, organizada 

segundo uma lógica própria. Comparando essa análise com os apontamentos de Pellegrini 

(2003), ambas as narrativas estão no âmbito do discurso, ou seja, os enunciados estão 

dispostos em sequência, conduzidos por um narrador – no filme, por meio da câmera –, o que 

comprova a representação da narrativa feita por meio da ação. 

 A construção das narrativas é semelhante no âmbito do discurso, segundo as ideias de 

Genette (idem) e Todorov (1979), a partir do momento em que entendemos que narrador e 

câmera exercem a mesma função. Para Todorov, a história é marcada pela ação das 

personagens e pelos fatos narrados e o discurso é elaborado pelo narrador, que transporta ao 
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leitor os acontecimentos e a história. Sendo assim, a câmera objetiva e a subjetiva, no cinema, 

funcionam como o narrador, na literatura. Por outro lado, há diferenças, pois em Fuego en las 

entrañas, o narrador é observador onisciente e se mantém até o final da história, enquanto que 

em Maus hábitos o olhar da câmera objetiva não é totalmente permanente, pois em diversas 

cenas faz-se uso da câmera subjetiva. Nesse caso, poderíamos entender que a câmera objetiva 

está mais próxima do narrador observador e a câmera subjetiva assemelha-se mais 

diretamente à visão do personagem ou então do narrador em primeira pessoa. 

 Os temas, as unidades temáticas, nas palavras de Tomachevski (1973), 

problematizadas por Todorov (1979), aparecem de maneiras diferenciadas nas duas narrativas. 

Em Fuego en las entrañas é possível perceber uma unidade temática mais bem definida do 

que em Maus hábitos. A trama do livro gira em torno do caos sexual instalado em Madri. Já 

no filme, existe mais de uma unidade temática, como o lesbianismo, o corrompimento 

religioso e o amor-paixão. 

 Antes de se tornar famoso enquanto cineasta, Almodóvar, como foi acima assinalado, 

escrevia literatura. Em 1981, lança Fuego en las entrañas e, durante certa parte da Movida, 

havia criado o personagem feminino Patty Difusa, que fazia parte de seu contexto literário 

criado para suas escritas aos jornais locais de seu país. 

 O erotismo presente em no primeiro longa-metragem de Almodóvar – Pepi, Luci, Bom 

e outras garotas de montão –, publicado em 1980, resvala, no ano seguinte, em Fuego en las 

entrañas, o primeiro dos dois romances publicados pelo manchego. A obra evoca uma 

naturalidade sexual por meio do absurdo que é instaurado em meio aos personagens. A 

princípio, nada é tão anormal, embora haja entraves impensáveis, de certa forma. A título de 

exemplo, no início da história, a primeira mulher de Chu Ming, a espiã Katy, fugiu com seu 

amante e, na fuga, ao entrar em um helicóptero, Ming lhe alcançou o sapato, que ficou em sua 

mão enquanto o casal de amantes voava em direção contrária ao chinês traído. Almodóvar 

descreve a cena de maneira que, enquanto o helicóptero desaparecia na imensidade do céu, 

Ming sacudia ameaçadoramente com o sapato na mão, proferindo maldizeres contra Katy em 

seu idioma materno. A cena descrita não deixa de ser deveras inusitada. O leitor 

possivelmente aguardaria uma reação por parte do chinês que estivesse arraigada em um 

plano talvez mais verossímil: alguma atitude que manifestasse revolta, indignação, tristeza, 

ressentimento, mas não necessariamente da maneira inusitada com que, figurativamente, a 

resposta de Ming é dada frente à situação. 

  Há outras cenas que podem ser contempladas a partir do ponto de vista de que o 
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absurdo é imperado nas situações e relações dos personagens. Desse aspecto, a narrativa de 

Maus hábitos não se distancia: as circunstâncias, as personalidades, os comportamentos, 

enfim, os hábitos das freiras do filme beiram o absurdo, por estarem paradoxalmente dentro 

de um convento usando drogas, entregando-se sentimentalmente a amores homossexuais, 

criando um tigre como se fosse um animal doméstico, escrevendo literatura mundialmente 

conhecida etc. De fato, há presença de elementos absurdos na trama que são recebidos pelos 

personagens sem que haja surpresa ou espanto, de modo geral – exceto em algumas situações, 

por exemplo, quando Yolanda se assusta e grita ao ver o tigre no jardim do convento. 

 No âmbito comparativo entre as obras – a literária e a fílmica – em questão nesta 

pesquisa, o espaço narrativo é de suma importante. Ambas as histórias são ambientadas em 

Madri, capital espanhola, onde a efervescência contracultural mais evidentemente se 

manifestou no país. Madri não somente foi o meio em que Almodóvar pôde crescer enquanto 

pessoa e descobrir-se enquanto artista, como também fora o lugar em que os sujeitos 

enunciativos clamavam por um espaço artístico mais evidente, mais legítimo, mais livre. Por 

esses dois motivos – a cidade em que Almodóvar se edificou como pessoa-artista e onde a 

sociedade espanhola mais marcadamente vociferou contra as limitações franquistas – o 

cineasta e escritor escolhe, insistentemente, a capital federal espanhola como ambiente em 

que desenrolam os acontecimentos de suas tramas. 

 Em Fuego en las entrañas, tudo acontece em Madri. A fábrica de Chu Ming Ho está 

localizada nesta cidade, assim como seus cinco amores infrutíferos também acontecem lá. E o 

principal: a epidemia sexual toma conta de Madri justamente por razão da vingança de Ming 

contra suas cinco ex-mulheres que o abandonaram. À exceção de quando Raimunda e Julio 

vão para a pequena cidade de Guadalajara, onde morariam após casados, mesmo lugar em que 

o capítulo final com Raimunda, Eulalia e Chan Wong finaliza a história, os demais 

acontecimentos da narrativa estão contextualizados na região madrilena. Isso igualmente 

ocorre em Maus hábitos, cuja trama principal situa-se em Madri: o convento, a boate em que 

canta Yolanda, o apartamento do namorado de Yolanda, a casa da irmã de Irmã Rata de 

Esgoto, o apartamento da traficante que concede drogas à Madre superiora, a casa da Senhora 

Marquesa e a feira em que algumas das irmãs vendem tortas, flores e pimentões, todos esses 

espaços, que são extra-convento, são, de fato, na cidade de Madri, conforme o que conduz a 

narrativa
44

. 
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  Entretanto, o espaço narrativo em que ocorrem as ações da história do filme é, especificamente, o 

convento. Conforme afirma Almodóvar, “la película transcurre toda a la sombra de los muros de aquel enorme 

convento” (VIDAL, 1988, p. 68), ou seja, o filme transcorre toda a sombra dos muros daquele enorme convento 
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 Ora, não é de se estranhar que haja esse enfoque espacial, se no fervor da Movida a 

cidade de Madri reacendia-se artisticamente e era ali onde tudo acontecia: embora o 

rompimento não tenha sido brusco – como nada historicamente o é – e a sociedade ainda 

apresentasse resistências às mudanças que vinham acontecendo, havia um ponto de 

intersecção comum a todos que estava calcado na liberdade. Portanto, o povo como um todo 

desfrutava desses novos ares que não estavam pautados na ideologia franquista, o que 

advertidamente fora aproveitado por aqueles que se interessavam e faziam arte. Ali, então, os 

artistas e os artisticamente engajados encontravam espaços e oportunidades para (re)pensar a 

arte e a cultura espanhola e, sobretudo, produzir. 

 Essa atividade coletiva ocasionou em um ambiente frenético que rápida e nitidamente 

fez com que Madri se reconfigurasse social, cultural, política e historicamente. Pensava-se 

mais em arte, interferia-se mais visualmente, musicalmente. Os grupos organizavam-se para 

discutir e fazer arte. Assim, nesse ambiente em que a cultura virava ao avesso, muitos artistas, 

dentre eles, Almodóvar, provavam dessas novas e, em alguns casos, inéditas experiências, o 

que lhes marcou intensamente. Logo, esse ambiente, no qual passam a ser aceitas novas 

práticas discursivas anteriormente reprimidas, se torna o lugar narrativo onde as ficções se 

desenvolvem. 

 Esse aspecto social é tematicamente construído na narrativa fílmica e demonstrado por 

meio de cenas, como, para ilustrar, a que apresenta um diálogo entre a Madre Superiora e a 

Senhora Marquesa, logo ao início do filme, em que se estabelece a contextualização do 

espaço central da história – o convento. Na situação, a Marquesa questiona o motivo de as 

freiras não se mudarem para a cidade de Albacete, já que em Madri, no convento, passam por 

dificuldades financeiras. A resposta da freira traduz o caráter da Movida no comportamento 

social: “A juventude precisa de nós”. 

 Ora, se nos parâmetros da prática religiosa em questão existe uma juventude que foge 

a eles, portanto há discursos que estão sendo praticados por parte de tais jovens que precisam 

ser salvos, de acordo com a lógica do pensamento cristão representado pela freira. A 

Marquesa, ao contrário, contesta que a juventude quer ser deixada em paz (ver figura 14). 

Quer dizer, esses jovens querem que os deixem em paz porque já não toleram mais a 

repressão dos anos anteriores, que agora não mais é oficial. Querem ficar em paz para 

produzir seus sentidos conforme suas necessidades, quaisquer que fossem – inclusive a arte. 

 No livro, existem apontamentos que podem ser associados a práticas de jovens da 

                                                                                                                                                         
(tradução nossa). 
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Movida em Madri. No capítulo em que duas mulheres saem de suas casas, em plena segunda-

feira, à uma da madrugada, em busca de sexo – quando a narrativa começa a descrever os 

efeitos da vingança de Ming –, percebe-se certa movimentação noturna pelas ruas de Madri: 

pessoas transitando (ainda que por um motivo específico, ou seja, a maioria delas estava ali 

em busca de sexo devido ao fogo nas entranhas ocasionado pelos absorventes Ming, conforme 

nos afirma o narrador), prostitutas familiarizadas com seu ambiente e ritmo de trabalho, a 

concepção de amor livre, efetivada por meio da fala da personagem Puri, e, por fim, a 

existência de uma boate, na qual as duas personagens entram com os dois homens que haviam 

acabado de conhecer e de onde saem quatro das cinco amantes de Ming, personagens da 

história. 

 

Figura 17 – Cena em que a Madre Superiora diz à Senhora Marquesa que os jovens precisam delas, isto é, da 

salvação das freiras, a que a Marquesa responde declarando sua visão a respeito do verdadeiro desejo da 

juventude da época. 

  

 
Fonte: print screen da cena do filme. 

  

 Esses elementos representam uma liberdade nas ruas que passou a ser melhor 

experienciada durante a Movida. Além disso, há uma referência direta a um contexto atual, no 

plano temporal da narrativa, que se remete a uma Espanha pós-franquismo e, ainda, a um 

momento de crise por que passavam os espanhóis, quando ocorre um diálogo entre as 

prostitutas, ao verem o grande movimento nas ruas, naquela noite: “Tenemos muchas visitas 

hoy, ¿no? comentaba una clásica a otra de toda la vida. La crisis, chica, que va a acabar con 

nosotras. Lo que no pudo la dictadura lo va a conseguir esta jodida crisis económica
45

” 

                                                 
45

  Temos muitas visitas hoje, não? comentava uma clássica à outra de toda a vida. La crise, menina, que 
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(ALMODÓVAR, 1981, p. 37). 

 É possível que se faça a leitura de que há dois universos antagônicos: se, no livro, as 

mulheres transcendem suas práticas em razão da ação de absorventes contaminados com um 

efeito intensamente libidinoso, perdendo parâmetros e limites quanto à prática sexual, no 

filme observa-se certo aprisionamento de mulheres que, diante da culpa, se martirizam por 

conta da imperfeição que lhes é inerente, que lhes faz serem pecadoras, portanto se fecham no 

convento e estimam salvar garotas que vivem nas ruas em meio a uma liberdade transgressora 

possivelmente metaforizada através da explosão sexual vivida por Madri na ficção literária de 

Fuego en las entrañas. 

 Entretanto, a clausura e a culpa não são o suficiente ao ponto de silenciar atitudes que 

podem ser vistas plenamente como transgressoras, do ponto de vista de quem acaba de sair de 

uma ditadura. Afinal, apesar da presença do ideal de 'salvação' pretendido por parte das 

freiras, ainda assim elas estão intensamente pertencentes a um contexto de mudança vivido 

pela Espanha, o que é claramente notado por meio do consumo de drogas e do amor lésbico 

escancarado. 

 A função da câmera objetiva usada em Maus hábitos pode ser aproximada à função do 

narrador de Fuego en las entrañas, uma vez que os acontecimentos são contados por um 

narrador observador onisciente. À exceção disso, há operação de câmera subjetiva em cenas, 

como, a título de exemplo, quando Madre Superiora observa Yolanda. A função dessa câmera 

subjetiva no lugar da freira apaixonada pela cantora reclusa no convento pode ser explicada 

pelo propósito de levar ao espectador o olhar contemplativo, admirador, apaixonado por parte 

da religiosa. 

 Nas primeiras cenas em que Yolanda chega ao convento, quando a Madre Superiora a 

leva ao quarto em que ela, Yolanda, se hospedaria, esta inicia sua acomodação no ambiente e, 

antes da Madre retirar-se do aposento, a cantora tira seu sobretudo com o qual havia chegado 

– uma vestimenta discreta, acompanhada de um óculos de sol. Até então, usa-se a câmera 

objetiva, para, em seguida, logo quando Yolanda retira seu sobretudo, a narração fílmica é 

transportada para a câmera subjetiva que representa o plano de visão da Madre Superiora. Não 

é por acaso que essa transposição de plano acontece, nesse momento da narrativa, nem muito 

menos é desproposital que, por baixo do discreto sobretudo, se destacasse o extravagante e 

brilhoso vestido de paetê vermelho da cantora de bolero, exaltada frente aos olhos admirados 

da freira lésbica (ver figuras 15 e 16). 

                                                                                                                                                         
vai acabar com a gente. O que não pôde a ditadura vai conseguir esta fodida crise econômica (tradução nossa). 
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 Nesta cena, apresentam-se indícios relativos aos desejos por parte da Madre Superiora 

em relação à cantora, uma vez que a maneira como esta é contemplada por aquela, nesta e em 

cenas subsequentes, vai além de uma simples admiração que não esteja vinculada a um desejo 

sexual. A representação da atriz Julieta Serrano é fundamental, nesse sentido, para que se 

possa chegar a tal constatação, pois o olhar admirado e desconcertado revela uma curiosa e 

suspeita reação diante da imagem de uma mulher chamativa e exuberante, conforme pretende-

se transmitir por meio da câmera (ver figura 16). 

 Nesse sentido, Almodóvar expõe considerações relativas ao uso do primeiro plano em 

cenas que mostram o campo de visão da Madre Superiora. Seus esclarecimentos com relação 

ao primeiro plano nesse caso em específico convergem com os apontamentos feitos acima 

quanto à expressividade de Julieta Serrano e da função da câmera subjetiva adotada para sua 

personagem: 

 

[…] num primeiro plano se põe a nu a personagem e o ator, e também nos 

desnudamos. Fala-se com o coração. Não se trata apenas de dominar a técnica, mas 

de compreender seu significado. Nesse caso preciso, o primeiro plano de Julieta 

Serrano tinha de compensar, para mim, o fato de a personagem interpretada por 

Cristina S. Pascual funcionar mal e não conseguir encontrar sua dimensão. Ao filmar 

Julieta Serrano em primeiro plano, filmava também o objeto de sua visão e de seu 

amor. A personagem de Cristina S. Pascual existe, antes de tudo, no olhar de Julieta, 

e através dele alcança uma grande dimensão (STRAUSS, 2008, p. 57). 

 

Figura 18 – Plano de visão da personagem da Madre Superiora, de onde contempla Yolanda se acomodando no 

quarto do convento onde se hospeda e retirando seu sobretudo com o qual chega no local, com proposital 

destaque para seu vestido vermelho. 

 

Fonte: print screen da cena do filme. 

 

 No âmbito das personagens, observa-se uma dedicação especial à construção que lhes 
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é feita. Almodóvar costuma mostrar, em praticamente todos os seus filmes, o lado mais 

humano de suas personagens. Em Fuego en las entrañas, mediante a aplicação de uma 

substância sexualmente estimulante, o instinto sexual extrapola quaisquer convenções, regras, 

tabus e pudores possíveis, em conformidade com os valores que até então nos é atribuído. Aos 

poucos, a situação em Madri vai ficando incontrolável: à medida que passavam os dias e as 

mulheres madrilenas faziam uso dos absorventes Ming contaminados, mais ainda elas faziam 

o que lhes estivesse a seu alcance para realizar seus objetivos sexuais. E não havia pré-

seleção: o homem que por perto estivesse já se transformava em alvo. No entanto, nada era 

suficiente para apagar o fogo de suas entranhas. Nesse sentido, ainda que em formato 

hiperbólico, o instinto sexual humano é retratado por meio de uma força expressiva que ganha 

corpo nas ações e comportamento dos personagens. Quanto ao filme, a amplitude humana dos 

personagens está na noção de pecado. As freiras reconhecem suas fraquezas e, portanto, 

infligem seus martírios em razão de seus vícios mundanos. 

 

Figura 19 – Reação da Madre Superiora ao contemplar Yolanda deixando à mostra seu chamativo vestido 

vermelho. 

 

Fonte: print screen da cena do filme. 

  

 Essa possível leitura possui convergência com afirmações de Almodóvar no que 

concerne ao papel desempenhado pelas freiras, que não é meramente anticlerical (STRAUSS, 

2008, p. 55). O cineasta comenta que, embora seja ingenuidade dizer que não há um tom 

provocativo e irascível na exibição de freiras que se drogam com heroína, não fora esse o 

objetivo unívoco em sua obra (idem, p. 56). Segundo as palavras do cineasta, pode-se 

depreender que o intuito de elaborar o argumento de Maus hábitos vai além de um caráter 
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simplesmente sociocrítico ou anticristo. Ele esclarece: 

 

No meu entender, Maus hábitos não é um filme anticlerical – essa seria sua leitura 

mais imediata, a mais fácil. Não sou católico praticante, mas sei que a vocação das 

freiras do meu filme é estritamente cristã; nada fazem além de pôr em prática as 

palavras de Cristo sobre o apostolado. Do mesmo modo que, para salvar os homens, 

Cristo se fez homem e experimentou suas fraquezas, para salvar as jovens perdidas 

que se afastam do bom caminho, as religiosas têm de se aproximar muito delas, a tal 

ponto que uma se torna delinquente, para falar de igual para igual com a ovelha 

desgarrada (idem, p. 55). 

 

 A esse respeito, Nuria Vidal (1988) corrobora com Strauss (2008) quando a autora traz 

afirmações concernentes à pretensão de ilustração dos sentimentos humanos, por meio da obra 

fílmica de Maus hábitos. Almodóvar afirma a Vidal (idem) que, nesse filme, “las emociones 

están expuestas de un modo más claro, tienen más importancia en la narración y los 

personajes están motivados por ellas” (idem, p. 67). A autora expõe, a título de exemplo, um 

diálogo do filme em que fica clara essa exposição: 

 

– Adoro toda la música que habla de los sentimientos, boleros, tangos, merengues, 

salsa, rancheras... 

– Es que es la música que habla y que dice la verdad de la vida. Porque quien más y 

quien menos, siempre ha tenido algún amor o algún desengaño
46

 (idem, p. 66). 

  

 A propósito, a conversação acima se dá em um momento de possível cumplicidade 

entre a Madre Superiora e Yolanda. Nessa cena, Yolanda entra no quarto da Madre e as duas 

cantam um bolero sentimental, juntas, uma olhando para a outra. Se não houver um 

sentimento mútuo, mesmo que distante, pelo menos há um claro sentimento por parte da 

Madre expresso por meio de seu terno olhar em direção à Yolanda, o que pode ser observado 

nas câmeras subjetivas e nas atrizes em primeiro plano. 

 Tanto em Strauss (2008) quanto em Vidal (1988), Almodóvar afirma que em Maus 

hábitos desenvolveu, pela primeira vez, a técnica do primeiro plano, que para o cineasta é de 

fundamental importância na narração fílmica, em virtude da expressividade do ator na 

representação do personagem: percebe-se com maior exatidão os detalhes da expressão dos 

sentimentos. Esse dado é de extrema relevância para uma possível confirmação da hipótese 

desta pesquisa, porque depreende-se que Almodóvar passa a experimentar novas técnicas 

cinematográficas, à medida que ia produzindo mais filmes e envolvendo-se cada vez mais 

                                                 
46

  – Adoro toda música que fala dos sentimentos, boleros, tangos, merengues, salsa, rancheras... 

 – É que é a música que fala e que diz a verdade da vida. Porque um ou outro sempre teve algum amor 

ou algum desengano (tradução nossa). 
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com o universo do cinema. 

 O cineasta declara a Strauss e a Vidal que Maus hábitos, seu terceiro longa-metragem, 

recebeu um incentivo e suporte financeiro maiores, o que facilitou a produção e permitiu a 

experimentação de técnicas até então não adotadas ou que não haviam sido melhor exploradas 

(ibidem, passim). Ele diz: “En Entre tinieblas voy descubriendo los travellings y los primeros 

planos y los planos picados, que serán una constante en mi cine”
47

 (VIDAL, 1988, p. 67). 

 Esse processo de produção de seu terceiro filme aconteceu pouco mais de um ano após 

o lançamento de Fuego en las entrañas. A partir de então, a literatura passa a ser efetivamente 

abandonada, pois somente em 1991 ocorre a publicação de sua segunda – e última – obra 

literária, Patty Diphusa y otros textos. Seja pelo sucesso crescente, ano após ano, a partir de 

Maus hábitos, ou mesmo desde seu primeiro longa-metragem comercial, chegando a receber 

indicação ao Oscar, em 1988, por Mulheres à beira de um ataque de nervos; ou seja pelo 

evidente envolvimento e aprendizado com o fazer cinematográfico, que lhe foi 

proporcionando um aprimoramento estético na linguagem do cinema, o que se pode constatar 

é que, de fato, a linguagem verbal carecia de códigos que satisfizessem Almodóvar e, 

portanto, em meio à década de 1980, ele recorreu a essa linguagem que lhe oferecia, com 

maior fôlego, suportes técnicos talvez mais palpáveis, a fim de produzir os sentidos que o 

artista em questão gostaria. 

 Após esse esboço de confirmação de nossa hipótese e antes de demonstrarmos com 

maior precisão que, evidentemente, o suporte fílmico atendia melhor às necessidades de 

Almodóvar, desde o início de seu trabalho artístico, será necessário ilustrar a atuação 

específica desse produtor cultural na Movida, que foi quando tudo começou. 

 

3.2 Pedro Almodóvar, agente cultural da/ na Movida 

 

 Almodóvar, na história da indústria do cinema na Espanha tem sobressaído
48

 não 

apenas no âmbito da temática e da construção dos personagens, como também na estética de 

sua narração cinematográfica, com referências à Pop-Art e ao kitsch. É certo que há uma forte 

presença do contemporâneo em suas obras, uma ruptura com fronteiras estabelecidas por um 

cenário de repressão fortemente marcado no cinema do país, além de inovar o fazer 

                                                 
47

  Em Maus hábitos vou descobrindo os travellings e os primeiros planos e os planos cortados, que serão 

uma constante em meu cinema (tradução nossa). 
48

  Jean-Claude Seguin (1999), ao traçar os percursos e as fases do cinema espanhol, destaca, dentre 

outros, Luis Buñuel, Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Carlos Saura e Pilar Miró como alguns dos 

sobressalentes cineastas que o país teve até então. 
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cinematográfico nacional, por meio de aspectos recorrentes no conjunto de sua produção, 

pretensão que já havia sido apresentada e discutida durante as Conversaciones de Salamanca, 

em 1955, quando os principais envolvidos com cinema no país queriam, sobretudo, uma 

maior liberdade de criação e crítica (SEGUIN, 1999, 46). 

 Desde que se mudou para Madri, ao final dos anos 1960, Almodóvar esteve envolvido 

no meio artístico, sobretudo durante a década de 1970, quando de fato passou a produzir 

cinema, deixando de ser somente um espectador. Conforme o próprio cineasta afirma, em 

entrevista a Frédéric Strauss, sempre esteve de alguma forma ligado ao cinema. Antes de 

mudar-se para a capital espanhola, teve contato com “filmes de Frank Tashlin ou de Blake 

Edwards, alguns de Billy Wilder, ou ainda Um caminho para dois, de Stanley Donen” e 

também “os primeiros filmes da Nouvelle Vague francesa, Os incompreendidos, Acossado, os 

grandes filmes neo-realistas italianos, os primeiros Pasolini, filmes de Visconti e de 

Antonioni” (2008, p. 22). Também apresentou uma inclinação ao gosto literário desde a 

infância. Declarou que a leitura era um hábito frequente, fazia suas descobertas sozinho, lendo 

livros convencionais, os principais best-sellers do início dos anos 1960, assim como alguns 

clássicos do realismo espanhol do século XIX e obras de Rimbaud, Genet e alguns poetas 

(idem, p. 22-23). 

 Quando se mudou para Madri, passou a entrar em contato com os grandes clássicos do 

cinema mundial, sendo um frequentador assíduo da Cinemateca de Madri. Lá teve a 

oportunidade de conhecer o western, as grandes comédias estadunidenses dos anos 1930 e 

1940, Lubitsch, Preston Sturges, Mitchell Leisen e os expressionistas alemães. Nesse sentido, 

Carlos Polimeni (2004) destaca que as principais fontes de inspiração de Almodóvar são 

anteriores à década de 1970, às revoluções estéticas: 

 

[…] el mundo de su formación eran las películas de los 50 y principios de los 60, 

sobre todo aquellas con grandes estrellas femeninas, que había aprendido a amar 

cuando era un niño que a veces se sentía preso de un cuerpo equivocado. Almodóvar 

haría películas artesanales influido más por el cine inalcanzable de los grandes 

estudios, aquel en que los realizadores solían no importar, que en sintonía con los 

grandes nombres propios del cine de los 70 y 80. Es decir, construiría su estética 

relacionándose de modo ostensible con las películas que para el 'buen gusto' de su 

época eran meros productos comerciales, pura reproducción de un sistema de ideas 

que había que aniquilar
49

 (2004, p. 13). 

                                                 
49

  […] o mundo de sua formação eram os filmes dos anos 1950 e princípios dos 1960, sobretudo aquelas 

com grandes estrelas femininas, que havia aprendido a amar quando era um garoto que às vezes se sentia preso 

em um corpo errado. Almodóvar faria filmes artesanais influenciado mais pelo cinema inalcançável dos grandes 

estúdios, aquele em que os realizadores costumavam não importar-se, que em sintonia com os grandes nomes 

próprios do cinema dos anos 1970 e 1980. Isto é, construiria sua estética relacionando-se de modo ostensivo com 

os filmes que para o 'bom gosto' de sua época eram meros produtos comerciais, pura reprodução de um sistema 
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 Verificando a linguagem almodovariana, percebe-se a presença de elementos da Moda, 

das Artes Visuais, da Música, das Artes Cênicas, da Fotografia, além de o próprio cineasta 

haver feito uso da linguagem desses campos artísticos na Movida. Junto a Fabio McNamara, 

travestiam-se no palco, com roupas femininas e maquiagens, cantando músicas provocativas, 

ainda que de qualidade estética duvidosa – ou talvez de nível alternativo, underground, ou 

cutre, como diriam os espanhóis. Já nos filmes, podem-se destacar o figurino das personagens 

e a recorrência a trechos de canções diversas. A parceria com fotógrafos e artistas visuais, 

antes e durante a Movida, foi patente. A literatura também aparece em muitas de seus filmes. 

Até mesmo o próprio cinema aparece dentro de suas obras fílmicas. 

 Valemo-nos, portanto, de avaliar a configuração estética de Almodóvar em linguagens 

diversas durante a onda contracultural da Movida. É necessário compreender de que maneiras 

e em que níveis o artista manchego experienciou os campos artísticos. Obviamente todos os 

campos artísticos em que Almodóvar estava envolvido, delimitados para a análise em questão, 

são secundários ao cinema. Entretanto, diagnosticar o uso das linguagens em suas obras, 

especialmente nas que foram escolhidas como corpus desta pesquisa, faz parte do método 

proposto neste trabalho, ou seja, compreendendo como se comportou artisticamente 

Almodóvar e partindo do pressuposto que seu foco maior foi na literatura e no cinema, no 

âmbito da produção cultural, tentaremos comprovar a hipótese de que o cinema foi a 

linguagem que melhor se encaixou em suas estratégias enquanto agente da cultura, naquele 

momento histórico, tanto que essa escolha se tornou uma fórmula de sucesso. 

 O apelo visual foi bastante utilizado na elaboração do discurso da contracultura em 

Madri. Evidentemente isso ficou demarcado nas vestimentas, acessórios e maquiagens dos 

jovens. Nuria Vidal afirma que Almodóvar sempre se preocupou com o vestuário e a 

aparência dos personagens de seus filmes, sendo as roupas um código de transmissão de 

informações diretas do que os jovens eram e faziam (1988, p. 349). A autora destaca alguns 

dos filmes do manchego em que a indumentária representava as práticas discursivas da 

Movida, como nos primeiros longas-metragens comercializados pelo cineasta, no auge do 

movimento, em que a estética punk-pop era bastante evidente naquele período, perceptível, 

sobretudo, nas cores e penteados extravagantes, a exemplo de Pepi, Luci, Bom e outras 

garotas de montão. 

 Antonio Holguín igualmente reconhece a preocupação que o cineasta possuía com a 

                                                                                                                                                         
de ideias que havia que aniquilar (tradução nossa). 
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moda em seus filmes, afirmando que esta foi uma constante em sua obra (1999, p. 178). A 

título de exemplificação, o autor demonstra essa afirmação por meio da descrição de 

vestimentas e acessórios em vários filmes, dentre eles, os primeiros da produção 

almodovariana, como o choque de cores, a influência dos cómics, a referência a grandes 

nomes da moda mundial – Armani, Chanel, Versace e Gaultier (idem, p. 179). 

 Partindo de uma declaração do próprio Almodóvar, na entrevista cedida a Frédéric 

Strauss (2008), pode-se constatar que a escolha das roupas nunca foi aleatório, segundo as 

noções do diretor com relação ao papel da vestimenta na caracterização das personagens e na 

articulação com a temática abordada. Strauss questiona se nos primeiros longas o guarda-

roupa constituiria uma forma de descrever os personagens, ao que Almodóvar responde: 

 

É de fato muito importante, não apenas para as personagens, mas também para 

definir as bases estéticas do filme. Gosto muito de escolher uma espécie de uniforme 

para as personagens, isso lhes dá algo de mítico, torna-as quase abstratas e mais 

universais. Assim, o fato de Victoria Abril só vestir Chanel em De salto alto, além de 

ser coerente com sua personagem de apresentadora de telejornais, é um modo de lhe 

dar uma espécie de uniforme – como no caso de Marisa Paredes, que no mesmo 

filme sempre veste Armani (idem, p. 58-59). 

  

 Sendo assim, pode-se constatar que a construção estética do figurino nos filmes de 

Almodóvar, durante a Movida – Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão, Labirinto de 

paixões e Maus hábitos –, foi feita principalmente segundo as formações discursivas que 

circunscreviam as práticas sociais dos jovens madrilenos que respiravam os novos ares do 

pós-franquismo. Almodóvar levou às telas, com Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão e 

Labirinto de paixões, personagens que se vestiam exatamente como muitos dos jovens se 

vestiam nas ruas, na realidade. 

 O teatro foi um campo artístico que ficou relativamente ofuscado durante a Movida. 

Hidalgo afirma que houve um grupo em Barcelona, chamado El joglars, que foi bastante 

representativo à época. Porém, em Madri, o destaque maior foi o grupo Los Goliardos, de que 

fazia parte Carmen Maura. Nesse contexto, Almodóvar acabou se aderindo ao grupo e se 

tornando amigo de Carmen, que o incentivou a escrever e a atuar dentro do grupo (2009, p. 

06). 

 É impossível comentar a respeito da atuação de Almodóvar na música se não se 

considera a figura de Fabio de Miguel, melhor reconhecido artisticamente como Fanny 

McNamara – ou simplesmente McNamara. De acordo com afirmação de Raúl Alonso (2008), 

McNamara não passava inadvertido, não perdia nenhum sarau e era considerado como “a 
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rainha da noite”, por ser uma figura notória e pretensiosa. O jornalista destaca que a dupla 

Almodóvar & McNamara conseguiu, em 1982, a publicação de um single junto ao selo 

Victoria, composto pelas músicas Suck it to me e Gran ganga. 

 No ano seguinte, a mesma gravadora lança mais um álbum de três singles dos dois, 

chamado Susan Get Down, e logo em seguida sai o álbum próprio da dupla, denominado 

¡Como Está el Servicio... de Señoras!, que continha esses cinco hits e mais outras sete 

canções. No mesmo ano, Victoria lança mais um outro álbum de singles do duo, intitulado 

Satana S.A./Voy a ser mamá, título tirado dos nomes das duas músicas que compunham tal 

produção musical. Quer dizer, a participação no campo da música por parte de Almodóvar foi 

além de experimentações amadoras em festivais undergrounds, boates, festas e demais 

eventos sociais da Movida em Madri. Conforme registrado por Alonso (2008), nos anos de 

1982 e 1983, os mesmos em que Almodóvar lançava, respectivamente, seu segundo e terceiro 

longa-metragem comercial, o cineasta atuava intensamente na indústria da música, chegando 

a gravar e comercializar discos com composições próprias, em parceria com McNamara. 

 

Figura 20 – Capa do single de Suck it to me/Gran Ganga, que a princípio seria apenas parte da trilha sonora de 

Labirinto de paixões (1982). 

 
Fonte: Ochenta's Night

50
. 

   

 Outros ícones marcaram a música da Movida, desde o fim do franquismo, como 

Alaska y los Pegamoides, em que protagonizava Alaska, uma das figuras centrais da Movida, 

que atuou, inclusive, no primeiro longa-metragem de Almodóvar – Pepi, Luci, Bom e outras 
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  Disponível em: <http://ochentasnight.blogspot.com.br/2011_02_01_archive.html>. Acesso em: 12 jul. 

2013. 

http://ochentasnight.blogspot.com.br/2011_02_01_archive.html
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garotas de montão (1980). Kaka de Luxe também foi uma banda muito marcante da Movida, 

sendo considerada por Alonso (ibidem) como o pontapé inicial do movimento, em meados de 

1977. 

 Antonio Holguín (1999) tece comentários quanto às tendências musicais exercidas 

pelos participantes da Movida. O autor destaca McNamara como presença viva no mundo da 

música madrilena do início dos anos 1980, atuando com uma postura crítica contra a explosão 

da música de consumo, afirmando, ainda, que Almodóvar obviamente também se havia 

identificado com movimentos musicais mais inquietos, ao destacar o álbum ¡Como Está el 

Servicio... de Señoras! como uma nova tendência no panorama da música moderna da 

Espanha na década de 1980 (idem, p. 196-197). 

 

Figura 21 – Capa de ¡Como Está el Servicio... de Señoras!, primeiro álbum de longa duração da dupla. 

 
Fonte: Last FM

51
. 

 

 Holguín também destaca Kaka de Luxe e Alaska y Los Pegamoides, e relembra outros 

nomes, como Radio Futura e Mecano, afirmando que esses grupos deram qualidade e 

personalidade à música espanhola (ibidem). A respeito das letras das músicas, Holguín 

destaca que elas estavam carregadas de ironia e se aproximavam ao punk que havia nascido 

na Inglaterra e disseminado pela Europa, resultando em algo chocante e, em muitas vezes, 

cômico (idem, p. 197-198). E, dando mais detalhes à descrição e às influências recebidas por 
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  Disponível em: <http://www.lastfm.com.br/music/Almodovar+y+mcnamara>. Acesso em: 12 jul. 2013. 
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parte das músicas que Almodóvar produzia, Holguín ainda comenta: 

 

Sus letras, llenas de ironía, lujuria y un canto a las drogas y al alcohol como 

fenómeno lúdico, tenían un descaro que en su día no tuvieron Patti Smith, Rolling 

Stones, Bob Marley, Nina Hagen o Lou Reed con la Velvet Underground, la banda 

cuyo mecenazgo corría a cargo de Andy Warhol
52

 (idem, p. 197). 

 

 Pode-se estabelecer uma relação entre o lado musical aflorado em Almodóvar com sua 

predisposição ao cinema, a partir do que Holguín chama atenção quanto à íntima ligação 

histórica que o cinema possui com a música. O autor afirma que “desde sus inicios, el cine, 

debido a la ausencia de la banda magnética, se proyectaba en salas oscuras acompañadas de 

música, de modo que desde su nacimiento ésta y la literatura fueron sus pilares básicos” 

(idem, p. 189).  

 Ao entrar em contato, em Madri, com a classe média espanhola no início da época do 

consumo, nessa época – anos 1970 –, desenvolveu sua veia criativa escrevendo relatos para 

revistas underground, como Star, El Víbora e Vibraciones. Também começou a produzir seus 

primeiros curtas-metragens em formato Super-8. São peças sem som, dubladas por ele mesmo 

durante as projeções, fase que ele reconhece como sua “escola de cinema”. Ele afirma ter tido 

muito sucesso como “superoitista”, porque aprendeu bastante. Ao mesmo tempo, publicou o 

romance curto Fuego en las entrañas, uma fotonovela pornô, chamada Toda tuya, colaborava 

com revistas e periódicos, como El País, Diario 16 e La Luna. Participou, ainda, do grupo de 

teatro Los Goliardos. 

 Maíra Giosa (2012) esclarece que, no campo da escrita literária, Almodóvar criou a 

fotonovela pornô Toda Tuya e alguns quadrinhos para revistas como Star, El Víbora e 

Vibraciones. Além desses registros, a autora também afirma que se podem encontrar artigos 

dedicados pelo cineasta a diferentes jornais, como El País, Diario 16 e La Luna, o que 

converge com os apontamentos de Alonso (2008). Eric López também traz considerações que 

se encaixam com tais dados: 

 

Escribió guiones de cómic, colaboró en revistas underground como Star, Víbora y 

Vibraciones. […] También, entre otras cosas, publicó una novela corta, Fuego en las 

entrañas, alguna fotonovela porno, Toda Tuya, múltiples colaboraciones en 

periódicos y revistas como El País, Diario 16 y La Luna. De hecho, con el 

seudónimo Patty Difusa, una estrella pornográfica inventada, publicó una serie de 

memorias
53

 (LÓPEZ, 2006, p. 12). 

                                                 
52

  Suas letras, cheias de ironia, luxúria e um canto às drogas e ao álcool como fenômeno lúdico, teriam 

um descaramento que em seu dia no tiveram Patti Smith, Rolling Stones, Bob Marley, Nina Hagen ou Lou Reed 

com a Velvet Underground, a banda cujo patrocínio estava a cargo de Andy Warhol (tradução nossa) 
53

  Escreveu roteiros de HQ, colaborou com revistas underground como Star, Víbora y Vibraciones. […] 
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 Foi durante a onda contracultural da Movida que surgiu a personagem Patty Diphusa. 

Embora a obra literária tenha sido publicada, pela primeira vez, em 1991, na Espanha, já em 

1982, no segundo longa-metragem comercial de Almodóvar, a personagem aparece em uma 

das cenas iniciais do filme, chamado Laberinto de pasiones. Nessa obra cinematográfica, 

extremamente representativa da Movida, Almodóvar insere Patty Diphusa de maneira parcial 

do que ela viria a ser, de fato, na obra literária de 1991, assim como do que ela era nos 

escritos literários de Almodóvar para jornais da época da Movida. 

 

Figura 22 – À direita, o ator Fabio McNamara representa seu personagem Patti Diphusa, inspirado em criações 

literárias de Almodóvar, seu parceiro artístico durante a Movida. 

  

Fonte: Pinterest
54

. 

 

 Em Labirinto de paixões, logo ao início da história, um dos personagens centrais está 

sentado em um bar, lendo um jornal. Uma das notícias lidas pelo rapaz comenta sobre Patti 

Diphusa, estrela internacional do pornô. A poucos metros de distância dali, no mesmo bar, em 

outra mesa, encontra-se a própria Patti, representada por Fabio McNamara, um dos maiores 

parceiros de Almodóvar no cinema, na música e no teatro (ver Figuras 4 e 5) à época da 

Movida. 

 

Figura 23 – Em cenas iniciais de Laberinto de pasiones (1982), o personagem vivido por Imanol Arias lê uma 

revista em que se depara com uma reportagem sobre Patti Diphusa, outro personagem do filme e também 

                                                                                                                                                         
Também, entre outras coisas, publicou uma narrativa curta, Fuego en las entrañas, alguma fotonovela pornô, 

Toda Tuya, múltiplas colaborações em jornais e revistas como El País, Diario 16 e La Luna. De fato, com o 

pseudônimo Patty Difusa, uma estrela pornográfica inventada, publicou uma série de memórias (tradução nossa). 
54

  Disponível em: <https://www.pinterest.com/kallandrade/pesquisa-patty-diphusa/>. Acesso em: 10 ago. 

2013. 

https://www.pinterest.com/kallandrade/pesquisa-patty-diphusa/
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pseudônimo adotado por Almodóvar em escritos literários para jornais da época. 

 

Fonte: print screen da cena do filme. 

 

 

 No filme, o segundo de Almodóvar em fase comercial, ou seja, sem considerar os 

curtas-metragens experimentais produzidos antes da Movida, aparecem aspectos 

característicos da onda contracultural. Um deles é Patty, pois Almodóvar escrevia, nessa 

época, para jornais espanhóis e assinava como Patty Diphusa. Além disso, nessa obra de 

1982, Patty ganha corpo e voz por meio de Fabio. 

 Anos depois, em 1991, Patty Diphusa ganha um suporte ainda mais representativo: um 

romance que leva seu nome. Dessa vez não é apenas um espaço jornalístico periódico nem 

uma cena e um personagem que ressaltam aquela que, ao que se indica, conforme os próprios 

aspectos metaficcionais
55

 da narrativa almodovariana, é o próprio alterego de seu autor. 

 A obra foi publicada logo após o fim da chamada primeira fase de Almodóvar, aquela 

que precedeu seu sucesso internacional – até 1988, com a indicação aos Oscar de Melhor 

Filme Estrangeiro por Mulheres à beira de um ataque de nervos (1988). Não se sabe ao certo 

porque Almodóvar não publicou este livro anteriormente, partindo do pressuposto de que 

Patty é um símbolo da Movida, por suas atitudes, linguagens, roupas e sentimentos. 

Anteriormente, Almodóvar havia lançado somente um livro, o romance intitulado Fuego en 

las entrañas, em 1981. 

 Ainda que muito posteriormente lançado com relação à Movida, Patty Diphusa y otros 

textos foi um sucesso na Europa e em alguns países americanos, sendo traduzido para várias 

línguas, dentre elas, o português brasileiro. Esse reconhecimento muito provavelmente se deu 
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 Para maiores esclarecimentos a respeito do conceito de metaficção, ver Hutcheon (1991). 
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em razão do crescimento contínuo de Almodóvar no cinema, inclusive em âmbito 

internacional. Falava-se – assim como até hoje se diz – em „o maior cineasta espanhol de 

todos os tempos‟. 

 Em Patty Diphusa y otros textos, não encontramos um Almodóvar cineasta. Nessa 

obra, se encontram, se diversificam e se transparecem vários motivos de seus primeiros 

longas-metragens. O texto original, como mencionado anteriormente, apareceu na revista La 

Luna, uma das efemeridades da Movida Madrileña, e apresenta uma série de ambiguidades 

divertidas, como, por exemplo, o título, que anuncia a protagonista e narradora da história, e 

que é difuso, pois Patty se apresenta como mulher e, ao mesmo tempo, como alterego de um 

homem chamado “Pedro”. Já é sabido que uma das principais temáticas narrativas do cineasta 

espanhol é transgredir as delimitações de sexo e gênero. Pode-se entender, conforme 

apontamentos de Holguín (1999) e Cañizal (1996), que Patty funcionaria como uma sátira 

contra a censura do Franquismo que, até pouco tempo antes, havia reprimido quaisquer 

exposições de desejo sexual, principalmente por parte das mulheres. 

 

Figura 24 – Capa da primeira edição do segundo livro de Pedro Almodóvar, Patty Diphusa y otros textos, 

publicado em 1991 pela Editorial Anagrama, em Barcelona, Espanha. 
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Fonte: Lee Libros
56

. 

 

 

 A dedicação maior de Almodóvar, entretanto, era ao cinema, desde antes da morte de 

Franco. Esse dado é evidenciado por diversos autores, especialmente por Strauss (2008), que 

apresenta uma descrição detalhada, segundo o próprio Almodóvar, do percurso desenvolvido 

pelo cineasta a partir de sua chegada a Madri, em 1968. O manchego relata que iniciou sua 

produção em 1972, com curtas-metragens em formato super-oito, o que pode ser melhor 

compreendido a partir da filmografia exposta por Vidal (1988) e Holguín (1999), os quais 

revelam os seguintes dados: em 1974, Dos putas o Historia de amor que termina en boda, 

curta-metragem em formato Super-8; em 1975, La caída de Sodoma, Homenaje, El sueño o 

La estrella e Blancor, quatro curtas-metragens em Super-8; em 1976, Trailer de Who's afraid 

of Virginia Woolf?, curta-metragem em Super-8; em 1977, os curtas-metragens Las tres 

ventajas de Ponte e Sexo va, sexo viene, e ainda Complementos, que se trata de uma série de 

curtas-metragens simulando noticiários, anúncios publicitários e trailers de filmes, que 

incluíam alguns dos curtas anteriormente produzidos, previstos para serem projetados como 

complementos nas sessões de seus filmes; em 1978, Folle... Folle... Fólleme... Tim, seu 

primeiro longa-metragem, mas em formato Super-8, e também o curta-metragem Salomé, 

primeira produção em formato 16mm; em 1979, começam as filmagens de Pepi, Luci, Bom y 

otras chicas del montón, o primeiro longa-metragem em 16mm, lançado comercialmente em 

1980 e considerado como um dos maiores símbolos da Movida e o ponto de partida de 

Almodóvar na indústria do cinema. 

 Quanto a essa fase experimental, Holguín descreve Almodóvar da seguinte forma: 

 

[…] manchego de clase proletaria rural, vive el franquismo, experimenta el éxodo a 

la capital, y comienza a rodar en Super 8 mm pequeños cortos en el más puro estilo 

underground, mezcla además de cinema-verité, influencia de la nouvelle vague, con 

actores no profesionales, proyectándolos entre amigos y conocidos en alguna fiesta, 

y ocasionalmente en algún Festival o Semana de Cine contracultural
57

 (idem, p. 

126). 

 

 Strauss, por sua vez, traz relatos do cineasta manchego a respeito dessa fase. Ele 

comenta sobre sua escassez de instrumentos e pouca disponibilidade de dinheiro, que, todavia, 
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  Disponível em: <http://leelibros.com/biblioteca/index.php?q=patty_diphusa_y_otros_textos>. Acesso 

em: 10 ago. 2013. 
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  […] manchego de classe proletária rural, vive o franquismo, experimenta o êxodo à capital, e começa a 

rodar em Super 8 mm pequenos curtas-metragens no mais puro estilo underground, mistura além de cinema-

verité, influência da nouvelle vague, com atores não profissionais, projetando-os entre amigos e conhecidos em 

alguma festa, e ocasionalmente em algum Festival ou Semana de Cinema contracultural (tradução nossa). 

http://leelibros.com/biblioteca/index.php?q=patty_diphusa_y_otros_textos
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para ele, era o suficiente para fazer o que queria, da maneira que lhe era possível: possuía uma 

história, salário mensal, materiais indispensáveis, amigos, uma pequena mesa de montagem, a 

câmera super oito e dois projetores de 500 watts, além do apoio de seu irmão Agustín, da 

intensa vontade de fazer e da ausência de preconceitos quanto à linguagem cinematográfica 

(idem, p. 14). Havia muitas dificuldades relativas à sequenciação cênica, processo de 

sonorização – as vozes eram feitas ao vivo, durante as exibições, o que ele chamava de “som 

direto” –, circuito de distribuição e ausência de equipe técnica, o que consequentemente o 

fazia responsável por tudo, como iluminação, enquadramento de câmera, muitas vezes 

havendo necessidade de pedir ajuda a desconhecidos que por ali passavam, em meio às 

gravações (idem, p. 16). E, ainda, Almodóvar acrescenta que depois que a cena 

cinematográfica se transferiu de Barcelona para Madri, no fim dos anos 1970, ele passou a ser 

conhecido como diretor de Super Oito, embora alguns cineastas especialistas nesse formato 

não o incluíssem em seus círculos por considerarem seus filmes demasiadamente narrativos, o 

que é justificado pelo próprio Almodóvar segundo suas convicções na época a respeito do 

fazer fílmico, ou seja, enquanto os demais cineastas se preocupavam com fazer um cinema 

conceitual, ele, por sua vez, queria sempre contar uma história (idem, p. 20-21). Ele reforça 

que as exibições eram realizadas em bares e discotecas e, devido a tal disposição escassa de 

instrumentos, elas eram verdadeiros espetáculos ao vivo, mas de bom agrado ao público 

(ibidem). 

 Ora, pelo que se pode observar, a dedicação prioritária de Almodóvar fora ao cinema. 

Ainda que sentisse a necessidade de usar a linguagem literária, dos quadrinhos, as roupas 

minuciosamente trabalhadas e organizadas, a música e o palco, era a linguagem 

cinematográfica, segundo os dados acima apontados, que saciava seus desejos de articular e 

transmitir mensagens, contar histórias. Esses códigos – literatura, música, moda, teatro – 

estavam a serviço de sua construção narrativa fílmica. 

 

3.3 Almodóvar: literatura ou cinema? 

 

 O cinema, devido à sua condição de linguagem recente, colecionou abordagens que 

tardaram para reconhecê-lo enquanto arte. Ele é, de fato, resultado de novas linguagens, ainda 

que imbricadas às anteriores, que satisfazem as necessidades de construção artística e de 

produção de sentidos, há um século e, especialmente, na contemporaneidade. Eisenstein 

(2002, p. 165) entende o cinema como a fusão de todas as artes, afirmando que há presença da 
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música, da imagem e do teatro, em caráter de imbricação. Para o autor, na arte 

cinematográfica, existe uma unidade real, referindo-se à unidade do homem com o espaço e 

dos elementos artísticos que assumem novas potencialidades no alvorecer de uma cultura – no 

teatro, nas artes visuais. 

 O texto literário, assim como o roteiro cinematográfico, funciona como o ponto de 

partida para uma leitura visual e/ou audiovisual. A esse respeito, André Soares Vieira afirma 

que, quanto ao roteiro: 

 

Trata-se, antes,de um texto que sugere, descreve e prevê o efeito antecipado, 

valendo-se, para tanto, de elementos de ordem narrativa, estética, funcional e 

dramática, sem que isso, no entanto, faça dele um “texto visual”. Com efeito, a 

relação entre filme e romance baseia-se principalmente na comparação entre a 

palavra, signo simbólico, e a imagem, signo icônico. No entanto, é ingênuo pensar 

que o roteiro tenha o poder de fazer com que o leitor “visualize” as cenas. Além 

disso, se existe uma analogia entre um romance e um filme, esta não se dá pelo fato 

de o romance desencadear algum tipo de imagem no íntimo do leitor; ao contrário, é 

o filme que se aparenta ao romance por sua estrutura narrativa. É justamente através 

da noção de narrativa que poderemos aproximar roteiro e romance no emaranhado e 

espinhoso contexto das relações entre palavra e imagem (2007, p. 56-57). 

 

J. Dudley Andrew (1989) apresenta uma introdução às principais teorias do cinema e 

sua evolução. O autor comenta sobre a relevância que os teóricos do cinema possuem no 

sentido de fazer e verificar proposições relativas a essa arte ou a algum aspecto dela, tanto por 

razões práticas como teóricas (ibidem, p. 13). Isso mostra que houve uma necessidade 

emergencial, por parte de quem fazia e/ou teorizava sobre o cinema, de refletir e discutir sobre 

implicações específicas da arte cinematográfica enquanto meio de expressão. A esse respeito, 

Aumont et. al. (2002) comenta que “a fim de provar que o cinema era de fato uma arte, era 

preciso dotá-lo de uma linguagem específica, diferente da linguagem da literatura e do teatro” 

(ibidem, p. 157). 

Os formalistas russos e, posteriormente, os estruturalistas franceses, já viam a 

necessidade de diferenciação da linguagem verbal para a cinematográfica. O termo 

„linguagem cinematográfica‟ surgiu ainda no formalismo russo, bem como nos escritos 

teóricos de Ricciotto Canudo e Louis Delluc (AUMONT et. al., 2002). 

Marcel Martin (2003) afirma que o cinema não é apenas indústria. Ele é também arte 

porque conseguiu se tornar independente das outras artes, sem necessariamente receber 

influências, como do teatro. Conquistou sua autonomia, desenvolvendo possibilidades 

próprias de expressão, isto é, sua própria linguagem. 

Para Christian Metz, semiólogo francês, a linguagem do cinema está vinculada a um 
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sistema de signos com propósitos comunicativos (MARTIN, 2003, p. 17 apud METZ, 1971, 

p. 216-217). Porém, Martin expõe que o fato de o cinema ter-se tornado “um meio de 

comunicação, informação e propaganda” não o reduz a isso, pois não há como eliminar sua 

qualidade de arte (2003, p. 16). O próprio Metz, citado por Martin, prossegue em suas 

reflexões afirmando que sua definição de cinema como um “sistema de signos voltados à 

comunicação” não consegue abranger a riqueza da linguagem cinematográfica. 

Robert Stam (2003) comenta algo nesse sentido ao afirmar que a teoria do cinema é 

influenciada por estudos anteriores e por campos disciplinares próximos a ela. De fato, muitas 

teorias literárias contribuíram para o desenvolvimento da teoria da linguagem 

cinematográfica.  

 O papel da câmera é fundamental para a construção do filme, conforme explica Martin 

(2007). Podemos extrapolar as considerações de Martin quanto à função da câmera, quando o 

teórico diz que ela possui um papel criador, por ser “agente ativo de registro da realidade 

material e de criação da realidade fílmica” (ibidem, p. 30), uma vez que podemos 

compreender a câmera como mais que isso: ela pode funcionar como mediadora do discurso 

narrativo, pois é ela quem desenha a sequência dos acontecimentos, interferindo, portanto, no 

modo de narrar, no encadeamento dos fatos e na significação narrativa, conforme os 

apontamentos teóricos referentes à narratologia literária. Martin nos diz, ainda, que com o 

tempo a câmera deixou de apresentar um olhar passivo, quando permanecia ainda fixa, para 

então assumir uma função ativa, quando passa a movimentar-se, deslocar-se nas cenas, nas 

mudanças de planos e na invenção da montagem, o “fundamento da arte cinematográfica” 

(ibidem, p. 30). 

 Christian Metz (1977) destaca que o espaço enquanto elemento da narração é um 

constituinte sempre presente, sobretudo nas imagens que compõem a narrativa fílmica. Com 

relação ao tempo, o autor traz considerações próximas à de Todorov (1979) e Genette (1979), 

ao afirmar que a transposição de um tempo para outro tempo é uma das funções da narração e 

o que a diferencia da descrição. 

 Ainda a respeito da câmera, Martin (2003) comenta que a movimentação desse 

instrumento assume funções expressivas na narrativa fílmica. Dentre elas, destaca-se a câmera 

que acompanha um personagem ou um objeto em movimento, ou então um objeto estático, 

dando a ele a ilusão de movimentação. Há também a câmera movimentando no intuito de 

descrever um espaço ou uma ação, de definir relações espaciais entre dois elementos da ação, 

de dar destaque dramático a um personagem ou objeto, de mostrar a expressão mental de um 
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personagem e a expressão subjetiva de seu ponto de vista. 

Conceitos como os de enredo, personagens, atmosfera/clima emocional, estrutura, 

simbolismo, tema e metáfora servem e/ou funcionam tanto no campo da crítica literária como 

no campo da crítica cinematográfica. Porém, textos fílmicos usam conjuntos de códigos 

diferentes daqueles utilizados por textos literários. 

 Metz (1977), a respeito da fotografia, diz que um filme é feito com várias fotografias, 

que, juntas, em sua maioria, representam uma parcialidade do todo referencial diegético. A 

junção dessas várias fotografias, com suas consequências infinitas, dão a noção de montagem, 

essencial ao cinema, pois é ela que estabelece a articulação fílmica que constrói, organiza e 

codifica a denotação dos significados narrativos.  

 Nesse sentido, a partir da análise comparativa do corpus desta pesquisa e por meio da 

análise narrativa das duas obras e das descrições feitas no primeiro tópico deste capítulo, 

objetivamos demonstrar que o cinema se torna melhor que a literatura para Almodóvar em sua 

expressão artística. Talvez a literatura esteja presente, de alguma forma, no cinema 

almodovariano, já que é ele quem elabora todos os seus roteiros
58

. 

 De acordo com a análise comparativa das obras, segundo o que nos fornecem as 

narrativas e, ainda, considerando o fôlego que o cinema almodovariano apresenta, 

principalmente em seus três primeiros filmes, para a materialização de elementos 

significativos da Movida Madrileña, de fato as práticas discursivas da juventude da época 

evidenciam-se com maior clareza na tela do que nas páginas. Não há tantos elementos da 

Movida no livro, nem há outros livros, durante os anos desse movimento, que o espelhassem. 

No cinema, sim. Afinal, trata-se de uma linguagem tão moderna quanto o próprio movimento 

e seus anseios.  

 Pedro Almodóvar, artista que hoje é admirado e premiado, é autor não somente de seus 

filmes como também de seu próprio personagem: inicia sua carreira de maneira escandalosa e 

transforma seus filmes em sucessos que o configuram como representante de uma 

modernidade espanhola sobressalente da ditadura franquista que nada mais queria do que 

converter-se numa difusão de anseios projetados em suportes artísticos desconstruidores de 

valores conservadores e limitados. 

                                                 
58

  Podemos considerar, ainda, que a literatura aparece como elemento temático em diversas obras 

cinematográficas de Almodóvar. Em Maus hábitos, Irmã Rata é escritora e Yolanda a adora, assim como ambas 

as personagens afirmam gostarem de ler literatura; em A flor do meu segredo, a trama gira em torno de uma 

escritora literária e como ela se relaciona profissional e pessoalmente com esse ofício. Além disso, Almodóvar se 

baseou na obra literária Carne trêmula, de Ruth Rendell, para construir o roteiro do filme homônimo; e também 

se inspirou no romance Tarântula, de Thiterry Jonquet, para criar A pele que habito. 
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 Partindo desse pressuposto, a obra cinematográfica de Almodóvar experimentou uma 

grande evolução, que perpassa um aprimoramento técnico de sua narrativa cinematográfica, 

um verdadeiro refinamento estético. Isso se dá pela constante percepção de códigos que 

respondem àquilo que o autor pretendia transmitir: temas, personagens, traços narrativos e 

estéticos, que, para Holguín (1999), simbolizam uma constante em sua filmografia. 

 Dada essa necessidade, suas obras passam a ser constantes e acontecem repetições ao 

longo de sua produção artística. Isso comprova sua preferência por uma linguagem que desse 

conta do que lhe representasse como significativo em seu contexto de produção. Desde Maus 

hábitos isso já havia se tornado evidente. Para o interlocutor, compreender Raimunda, de 

Fuego en las entrañas, é diferente de perceber o que Yolanda e Madre Superiora podem 

significar dentro da trama narrativa do filme Maus hábitos. Os olhares entre ambas; o campo 

de visão da Irmã Esterco, por meio da câmera subjetiva, quando está sob efeito de uma 

substância lisérgica; a simbologia da música, por exemplo, quando é usado o bolero como 

meio confessional do sentimento da Madre para Yolanda; o tigre, que na linguagem verbal 

teria efeito de verossimilhança, mas que no filme é mais próximo ainda da realidade, por se 

tratar de um verdadeiro felino; esses e outros elementos narrativos funcionam mais 

efetivamente do que se, na literatura, fossem descritos por meio de palavras, cujas imagens 

seriam projetadas e construídas de acordo com a recepção do leitor. 

 Nesse quarto longa-metragem de Almodóvar e em seu primeiro livro, já ficam claros 

seus temas característicos, como o universo feminino e a homossexualidade, pois em Fuego 

en las entrañas uma das personagens, Lupe, é caracterizada como lésbica, assim como a 

Madre Superiora, de Maus hábitos, cuja paixão indiretamente exposta pela narrativa, a 

configura como homossexual. A primeira publicação do romance traz ilustrações de Mariscal 

que já previam a necessidade de Almodóvar de transpassar a linguagem verbal. Assim, a 

construção da imagem de Lupe é complementada pelas ilustrações dedicadas à obra, mas, no 

campo da linguagem verbal, tal construção pode ser feita por meio do diálogo que esta 

personagem estabelece com Raimunda, quando ambas estão em um bar, em frente à fábrica de 

Ming, logo após a leitura do testamento. Raimunda vai para o bar e, logo em seguida, Lupe 

aparece e investe em uma possível conquista, por se interessar pela personagem principal, que 

a rechaça drasticamente. A sequência de ações neste capítulo, especialmente, nesta passagem, 

sobretudo as reações, feições, olhares, postura física, movimentos, são elaborados pelo leitor a 

partir da condução feita pelo narrador e pelos diálogos em primeira pessoa. No filme, ainda 

que não haja uma afirmação direta a respeito da sexualidade da Madre Superiora, o espectador 
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muito possivelmente percebe que o tratamento dado a Yolanda vai além de um simples 

cuidado, afeto, conforto, proteção. São, justamente, as reações, feições, olhares, movimentos, 

que denunciam que a Madre está, no mínimo, encantada no sentido sentimental e/ou carnal. 

 

Figura 25 – Campo de visão da Irmã Esterco, por meio da câmera subjetiva, representando o efeito do LSD. 

 

Fonte: print screen da cena do filme. 

 

 

 A cena em que a Madre Superiora se droga com heroína é, indiscutivelmente, muito 

mais impactante do que se fosse descrita por meio de palavras. Em meio ao conservadorismo 

espanhol consideravelmente presente, na década de 1980, ler a descrição de uma freira 

preparando a seringa para injetar heroína em sua veia não provoca sensações tão particulares 

como o fato de visualizar a figura de uma mulher vestida com roupa de freira inserindo a 

agulha em seu braço, cena que é reforçada pela trilha sonora, que estabelece um clima de 

absurdo, maléfico, pecaminoso. Em outras palavras, o efeito de estranhamento decorre da 

imagem com muito mais força do que pela sugestão que a linguagem escrita lhe daria. 

 Por fim, a atuação de Chus Lampreave para a Irmã Rata de Esgoto é, 

indubitavelmente, primordial no campo da construção do humor. Na narrativa escrita, 

provavelmente as falas da personagem e as indicações do narrador fariam com que a 

personagem fosse revestida de comicidade. Entretanto, a interpretação de Chus dá destaque ao 

audiovisual, devido à expressividade e naturalidade que a atriz possui para caracterizar 

personagens que provocam riso. Almodóvar confirma essa afirmação ao dizer que a atriz 

possui um rosto muito expressivo e é dona de uma “naturalidade extraordinária nas situações 

mais delirantes e escabrosas, e isso lhe dá uma verdade quase surrealista: sempre conseguirá 
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dar um toque de credibilidade e realismo ao papel mais delirante”, declarando, ainda, que, na 

Espanha, ela foi a grande revelação do filme Maus hábitos (STRAUSS, 2008, p. 61). 

 Por fim, podemos perceber que a maior parte da obra literária em questão dedica-se à 

descrição física e psicológica dos personagens, à sua contextualização dentro da obra e à 

descrição de situações, acontecimentos narrativos. Isso, atrelado à linguagem econômica da 

narrativa, elaborada por meio de frases rápidas e capítulos curtos, pode ser compreendido 

como o cinematográfico se fazendo presente no literário. A linguagem e o estilo de 

Almodóvar em sua primeira obra literária, publicada entre seus dois primeiros grandes filmes, 

denota a pendência do artista para o cinema. Muito embora ele fosse leitor literário assumido 

e autor de seus próprios roteiros, no plano da técnica, ele explora o universo fílmico em Maus 

hábitos com muito mais profundidade do que a articulação de técnicas narrativas na literatura 

de Fuego en las entrañas, pois não há recursos estilísticos tão evidentes na literatura como no 

cinema. 

 Vale ressaltar, em último lugar, que não se trata de um estudo que pretende exaltar o 

cinema em detrimento da literatura, como se um ou outro fosse melhor, mais abrangente, mais 

criativo, mais ou menos sugestivo. Entendemos que literatura e cinema são linguagens 

distintas que possuem tanto suas confluências estruturais quanto suas especificidades, suas 

formas particulares de representação da realidade, suas técnicas singulares e, portanto, não 

podem ser contempladas em parâmetros de competição. Discutir se o livro de Almodóvar é 

melhor que o filme – e viceversa – não cabe aqui. Entretanto, é evidente que o espanhol soube 

deslizar na linguagem cinematográfica de maneira muito mais expressiva, o que o triunfou 

internacionalmente. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

Tanto a caverna platônica como o cinema 

apresentam uma luz artificial, proveniente de 

detrás dos prisioneiros/espectadores. 

 
Robert Stam (2003, p. 24) 

 

 A primeira imagem do primeiro longa-metragem de Almodóvar é da personagem Pepi 

– uma garota que mora sozinha, é supermoderna, promíscua, usuária de maconha, ligada à 

música, à moda, às festas de sua época e, o mais importante, é independente. Essa construção 

já é um prenúncio do que viria a ser uma constante na obra de Almodóvar: um corpo de obra 

controvertido, que nasce num mundo frequentemente tradicional. 

 De modo geral, as narrativas almodovarianas visam a provocar no leitor e, 

principalmente, no espectador um prazer vinculado ao humor, que é elaborado 

predominantemente por meio de personagens cômicos, excêntricos, em situações 

aparentemente despropositadas, mas que, ao longo da sequenciação de ações, atam-se a favor 

de um desfecho, produzindo uma lógica interna da narrativa – a mesma lógica que, segundo o 

mundo real e previsível, mostra-se quase improvável. Rodrigo da Costa Araújo (2010, p. 4) 

destaca que as narrativas de Almodóvar “nos convidam a ler o mundo real como se fosse uma 

obra de ficção” ou, complementado sua reflexão, ao citar Eco (1994, p. 123), “se os mundos 

ficcionais são tão pequenos e ilusoriamente confortáveis, por que não tentar criar mundos 

ficcionais tão complexos, contraditórios e provocantes quanto o mundo real?”. 

 Esse jogo de forças entre realidade e ficção aparece na iniciação artística de Pedro 

Almodóvar segundo um espaço urbano que funciona, para uma maioria jovem residente em 

Madri, na derrocada franquista, segundo uma ânsia de desconstrução de valores morais e 

referenciais estéticos que não alimentavam uma parcela considerável da sociedade. 

Rapidamente, o fogo nas entranhas dos artistas espanhóis – principalmente os madrilenos – se 

propagou não somente por toda Madri como também por grandes urbes do país. Seria a trama 

central da primeira produção literária de Almodóvar uma projeção dessa epidemia 

contracultural que marcou tão intensamente a Espanha? 

 Não cabe a nós o intento de responder a esse questionamento, aqui nesta dissertação. 

Tal pergunta é resultado da reflexão acerca dos discursos que predominaram no processo de 

ebulição da Movida. Sabemos que em muitas de suas obras, inclusive as iniciais, aparecem, 

como personagens, os próprios sujeitos produtores, nas palavras de Even-Zohar (2013a). Os 
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produtores da cultura da/ na Movida constituíam o espaço urbano por meio de discursos que 

formaram o arquivo da contracultura, apropriando-nos das ideias de Foucault (2008). A 

Movida, essa onda contracultural, como denomina Hidalgo (2009), apresenta-se como uma 

formação espontânea de discursos de grupos com apreciações estéticas e temáticas peculiares, 

modernas, inusitadas, uma vez que não fora um movimento pré-organizado. As coisas 

aconteceram naturalmente, a morte de Franco foi a brecha para o início da materialização dos 

discursos de contraposição ao pensamento e à prática artístico-cultural vigente até então. Por 

essa razão, isto é, pela espontaneidade com que surgiu a Movida, entendemo-la como um 

parassistema, segundo os conceitos de Even-Zohar (idem), que entende o parassistema como 

um sistema paralelo, autônomo, acontecendo simultaneamente a outros sistemas do campo da 

cultura. 

 Os procedimentos populares, especificamente os grupos madrilenos voltados para uma 

produção independente de arte e cultura – produtores e consumidores, concomitantemente, 

fazendo uso das palavras de Even-Zohar (idem) –, não se dobravam às reminiscências do 

conservadorismo do período franquista. A reapropriação da linguagem e dos espaços, 

organizados por técnicas de produção sociocultural, apontavam para um compromisso, à sua 

época e a seu tempo, com a rede de repertórios que traduziam o âmago da cultura moderna – 

as roupas, os cabelos, os ritmos, as letras de músicas, as palavras, as imagens – da Espanha e 

de diversos outros países. 

 Hidalgo esclarece a simultaneidade dos movimentos artísticos similares à Movida, no 

sentido de que é possível perceber a imbricação de discursos relativos a possíveis 

desconstruções e reconstruções de parâmetros estéticos no âmbito da arte urbana, 

especialmente. Conforme mencionado, a Movida foi um fenômeno que emergiu casualmente, 

e não um movimento pré-estruturado – um parassistema, reforçamos –, e o autor explica algo 

nesse sentido, ao documentar discursos e sentimentos particulares da época de transição 

franquismo/Movida: 

 

Em 1975, celebrou-se em Burgos um dos primeiros festivais de rock no país, e os 

meios de comunicação deram ampla voz a esses jovens irreverentes, que chamaram 

o evento de Festival de la Cochambre.4 Um ano depois, se festejou em León o 

festival do Enrollamiento Internacional. O que se pode afirmar é que La Movida foi 

principalmente uma questão de imagem, ou de criá-la; as inspirações foram o Glam 

Rock,6 a New Wave de grupos como Depeche Mode, The Cure, Queen, Velvet 

Underground, David Bowie e a Blank Generation da onda punk londrina (2009, p. 

167). 

 

 Quer dizer, percebe-se que, pelas inspirações e referências, outras inquietações sociais, 
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na esfera cultural, entravam em ebulição aqui e ali, no Ocidente, em especial. O destaque 

maior, conforme o próprio Hidalgo e autores como Holguín (1999) e Cañizal (1996), fora para 

a Pop Art americana, que possui relação direta com o capitalismo e a produção tecnológica, 

no sentido de que a sociedade midiatizada é a produtora dos bens de consumo, inclusive no 

campo da cultura. Nesse sentido, o comportamento dos jovens é explicado pela trivialidade, 

descartabilidade, efemeridade, valores que se refletem nas práticas discursivas propagadoras 

de uma cultura moderna, consumista, massificada. 

 Essa afirmação converge com a declarada despreocupação política assumida pelos 

adeptos da Movida. A onda é divertir-se. O panorama musical, sobretudo aquele do fim dos 

anos 1970, na Espanha, refletia essa postura politicamente alienada por parte dos jovens do 

movimento, ao demonstrarem claro interesse por festas, drogas e arte, em geral. Entretanto, 

no fundo esse comportamento era político, já que se tratava de uma resposta ao período 

franquista. O que possivelmente Hidalgo afirma a respeito dessa despretensão política é a 

ausência de engajamento no discurso politizado, sendo que somente o repertório, por si só, é 

consequência de uma insatisfação social perante uma intensa ordem política repressora. Além 

disso, o próprio autor cita uma declaração de Almodóvar que afirma diretamente que seus 

comportamentos no palco eram mais provocativos que meramente desejos próprios de drogar-

se, revelar-se homossexual. O cineasta diz, em entrevista ao Diario 16, que foi uma pose, o 

que pode ser compreendido e interpretado como uma estratégia para rebelar-se contra a 

sociedade ainda conservadora remanescente do franquismo. 

 A experimentação estética de Almodóvar, antes da fama, se deu tanto no cinema 

quanto na literatura. Fuego en las entrañas e Patty Diphusa y otros textos foram 

provavelmente as publicações oficiais de Almodóvar enquanto escritor literário, pois antes sua 

lida com a literatura era apenas por meio de publicações em periódicos, ainda que 

frequentemente. Isso faz com que o autor seja uma das figuras representativas da arte literária 

no período da Movida. Vários jornais e revistas publicavam os textos de Almodóvar, 

circunstância em que ele criou a personagem Patty Diphusa – que, por sua vez, deu origem ao 

livro de 1991. Almodóvar escrevia narrativas em primeira pessoa, retratando Patty – 

possivelmente seu alterego, como afirma Holguín (1999) –, e também fotonovelas eróticas. 

Essas publicações, junto às de Millás – com seu livro Visión del ahogado, em 1977, tratando 

da fauna urbana e seus personagens – e à de Fernando Márquez, Todos los chicos y las chicas: 

historias de la nueva ola, considerada como a mais catártica, segundo Hidalgo (2009), são as 

representações mais destacadas da Movida no âmbito da literatura. 
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 Entretanto, a escrita literária não bastava a Almodóvar. Segundo os dados apresentados 

por Vidal (1988) e Holguín (1999) e expostos nesta dissertação, a produção cinematográfica 

em caráter experimental, durante a década de 1970 – antes e pós Movida –, fora muito mais 

significativa. Pode-se afirmar que suas primeiras produções, as amadoras, ofereceram 

subsídios para, no auge da Movida, aprimorar sua linguagem cinematográfica e entrar a fundo 

no universo do cinema, aperfeiçoando, aos poucos, seus meios de expressão. O sucesso de 

Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão, em Madri e outras capitais espanholas, 

comprova o crescimento que o cineasta demonstrou na indústria do cinema. À medida que 

desenvolvia seus projetos fílmicos e lançava suas produções, mais incentivos eram recebidos, 

o que pode ser constatado por Vidal (1988), que registra o apoio recebido por Almodóvar na 

produção de Maus hábitos, em 1983. Nos anos seguintes, o fomento de recursos para sua 

criação cresceu ainda mais, a ponto de fundar, em 1985, sua própria produtora – El Deseo 

S.A. 

 De fato, é inegável que Almodóvar se debruçou no cinema, dado o quantitativo de 

produções fílmicas ser muito maior que de suas produções escritas. Contudo, o objetivo desta 

pesquisa foi reconhecer os elementos distintivos do repertório cultural desse cineasta, no 

âmbito da linguagem narrativa, que o consagrou internacionalmente como um dos maiores 

cineastas da atualidade. 

 Vidal (idem) expõe reflexões de Almodóvar, que comenta que as duas primeiras obras 

fílmicas são representativas de uma estética pop que, como já mencionado, configurou as 

criações artísticas de grande parte do Ocidente, de maneira geral. O manchego aponta os 

destaques para as referências pop e punk, sobretudo em Pepi, Luci, Bom e outras garotas de 

montão. Entretanto, ele completa afirmando que, em Maus hábitos acontece uma mudança de 

tom, porque ele começa a romper com o compromisso com o pop de antes. Há um retrato 

maior das emoções nesse terceiro longa e a narração é claramente diferente em comparação às 

suas produções imediatamente anteriores. 

 O elemento religioso se faz presente e, a partir de então, se torna uma constante em 

suas obras. O jogo de cores, numa construção diferente de Pepi, Luci, Bom e Labirinto de 

paixões, começa a aparecer por meio de um estilo que se repete em certa medida, através da 

iluminação do cenário fílmico, do vestuário dos personagens – numa extravagância moderada 

em relação a antes – e, sobretudo, na condução da narrativa. O que antes era um retrato da 

juventude e de seus costumes se consolida em uma estética, melhor elaborada, que para 

muitos autores, como Carlos Polimeni (2004) é uma clara elaboração do kitsch. 
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 A ótica hiperbólica é um fio condutor que costura as obras almodovarianas. Elementos 

se repetem, mas se transfiguram, se lapidam: a eleição de personagens femininas, como centro 

da narrativa, com destaque para o psicológico e o emocional; a manutenção das mesmas 

atrizes, com quem insiste em trabalhar, pelo fato de compreenderem os objetivos do cineastas, 

de acordo com sua própria afirmação, nesse sentido, a Strauss (2008); o uso de cores intensas, 

em fortes vibrações e destaque, a fim de realçá-las; questões políticas e religiosas, 

apresentadas em tom denunciador; a homossexualidade, exposta ora por meio do trágico, ora 

no campo humorístico; o sexo, quase sempre atrelado à nudez e ao erotismo; a música, 

componente quase que obrigatório em todos os seus filmes, que complementa ou traduz a 

exposição de sentimentos das personagens; o inusitado, como possível; a metalinguagem, pois 

a arte está presente na arte, seja nos livros de Almodóvar, seja em seus filmes. 

 Esses seriam, portanto, os elementos repertoriais de Almodóvar que o distinguem tão 

claramente. O que há por trás de suas narrativas, a ponto de classificá-las como 

almodovarianas, portanto, são não apenas esses elementos distintivos de seu repertório, como 

também as temáticas e abordagens mencionadas, que se apresentam constantemente nas obras 

do autor, por meio da linguagem que ele próprio insistiu em elaborar e perpetuar. Por esse 

motivo, sua consagração enquanto o maior cineasta da Movida e, há quem diga, da Espanha, 

como a mída internacional considera. De fato, ele é o cineasta espanhol mais conhecido e isso 

não é aleatório. Não se trata de um simples trabalho estético, em mais de trinta anos de 

carreira. Os diversos estudos dedicados à obra do manchego comprovam a riqueza da 

linguagem que ele mobiliza. 

 Por fim, partindo da contestação contracultural protagonizada pelos jovens artistas, 

que possuía como ideal a transformação das consciências, dos valores e do comportamento da 

sociedade, Almodóvar adentra em um campo de construção que supera, talvez, até a si 

mesmo. Os resultados – não apenas os mercadológicos – lhe conferem o caráter de um 

cineasta que consegue convencer que domina a linguagem cinematográfica, devido à maneira 

como consegue expressar seus argumentos. Na literatura, percebe-se que há uma limitação no 

uso da linguagem mediante o que se quer expressar. Almodóvar deixa claro ao interlocutor 

que o efeito de outras artes, imbricadas entre si, é fundamental para o produto final de sua 

criação. A literatura se esgota para ele, pois a teatralização dos sentimentos, das ações e até 

mesmo dos figurinos, é melhor comunicada por meio da visualidade. A narração é mais 

detalhadamente construída por meio da câmera, o olhar de um artista que supera seu tempo. A 

ele se deve – bem como a outros grandes cineastas – o resgate de um cinema espanhol 
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esvaziado durante o franquismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

REFERÊNCIAS 

 

A FLOR do meu segredo. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 1995. Intérpretes: Marisa 

Paredes; Juan Echanove; Chus Lampreave; Gloria Muñoz; Imanol Arias e outros. c1995. 1 

DVD (102 min), widescreen, color. Produzido por El Deseo e Ciby 2000. 

 

A PELE que habito. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 2011. Intérpretes: Antonio 

Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes e outros. C2011. 1 DVD (133 min), widescreen, 

color. Produzido por El Deseo. 

 

A LEI do desejo. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 1986. Intérpretes: Eusebio Poncela; 

Carmen Maura; Antonio Banderas e outros. c1986. 1 DVD (100 min), widescreen, color. 

Produzido por El Deseo e Lauren Films. 

 

ABBADE, Mário. Labirinto de paixões: uma sátira depravada aos bons costumes. In: 

COUTINHO, Angélica; LIRA GOMES, Breno. El Deseo: o apaixonante cinema de Pedro 

Almodóvar. 2ª ed. Brasília: Centro Cultural Banco do Brasil, 2011. 

 

ABRAÇOS partidos. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 2008. Intérpretes: Penélope 

Cruz, Lluís Homar, Blanca Portillo, Lola Dueñas e outros. C2008. 1 DVD (127 min), 

widescreen, color. Produzido por El Deseo. 

 

ALMODÓVAR, Pedro. Fuego en las entrañas. Barcelona: Ediciones la Cúpula, 1981. 

 

__________________. Patty Diphusa y otros textos. Barcelona: Editorial Anagrama, 1991. 

 

ANDREW, J. Dudley. As principais teorias do cinema: uma introdução. Trad. Teresa Otoni. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1989. 

 

ARAÚJO, Rodrigo da Costa. Narrativas nas Entranhas: Diálogos Entre Literatura & 

Cinema em Almodóvar. Revista Semioses, Rio de Janeiro/RJ, v. 01, n. 06, 2010. 

 

ATA-me! Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 1989. Intérpretes: Victoria Abril; Antonio 

Banderas; Loles Leon e outros. c1989. 1 DVD (101 min), widescreen, color. Produzido por El 

Deseo. 

 

AUMONT, Jacques. et al. A estética do filme. Trad. Marina Appenzeller. 2. ed. Campinas/SP: 

Papirus, 2002.  

 

BAKHTIN, Mikhail. Epos e Romance – Sobre a metodologia do estudo do romance. In: ___. 

Questões de Literatura e de Estética: A Teoria do Romance. Trad. Aurora Fornoni 

Bernadini et al. São Paulo: Editora UNESP, 1993. 

 

BARTHES, Roland. Introdução à análise estrutural da narrativa. In: ___. Análise estrutural 

da narrativa. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1972. 

 

BAZIN, André. O cinema: ensaios. Trad. Eloisa de Araújo Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 

1991. 

 

G01
Caixa de texto



102 

 

BERTHIER, Nancy. Pedro Almodóvar: no início era a Movida. Trad. Alberto da Silva. 

Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/ceru/article/view/11870/13647>. Acesso em: 23 

ago. 2009. 

 

BIGARELLI, Maria Sílvia. Marias e Madalenas: retratos femininos de Pedro Almodóvar. 

Dissertação (Mestrado em Multimeios), Unicamp, Campinas-SP: 2003. 

 

BOURDIEU, P. Campo intelectual y proyecto creador. In: POUILLON, J. (ed.). Problemas 

del estructuralismo. México: Siglo XXI, 1967. p. 135-182. 

 

CAÑIZAL, Eduardo Peñuela. (Org.) Urdiduras de sigilos: ensaios sobre o cinema de 

Almodóvar. 2ª ed. São Paulo: Annablume: ECA-USP, 1996. 

 

________________________. A corrosão do relato falocêntrico no primeiro longa de 

Almodóvar. In: ___ (Org.) Urdiduras de sigilos: ensaios sobre o cinema de Almodóvar. 2ª 

ed. São Paulo: Annablume: ECA-USP, 1996. 

 

CARNE trêmula. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 1997. Intérpretes: Francesca Néri; 

Liberto Rabal; Penélope Cruz e outros. c1997. 1 DVD (99 min), widescreen, color. Produzido 

por Ciby 2000, El Deseo e France 3 Cinema. 

 

CULLER, Jonathan. Teoria literária – uma introdução. Trad. Sandra Vasconcelos. São Paulo: 

Becca Produções Culturais LTDA, 1999. 

 

DE SALTO alto. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 1991. Intérpretes: Victoria Abril; 

Marisa Paredes; Miguel Bose e outros. c1991. 1 DVD (113 min), widescreen, color. 

Produzido por El Deseo e Ciby 2000. 

 

ECO, U. Seis Passeios Pelos Bosques da Ficção. São Paulo: Cia das Letras.1994. 

 

EISENSTEIN, Sergei. A forma do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 

 

EVEN-ZOHAR, Itamar. El sistema literario. Disponível em: 

<http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/EZ-sistema_literario.pdf>. Acesso em: 

27 jan. 2013a. 

 

________________________. Teoría de los polisistemas. Disponível em: 

<http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/EZ-teoria-polisistemas.pdf>. Acesso 

em: 27 jan. 2013b.  

 

FALE com ela. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 2002. Intérpretes: Javier Cámara; 

Leonor Watling; Dario Grandinetti; Rosario Flores; Geraldine Chaplin e outros. c2002. 1 

DVD (112 min), widescreen, color. Produzido por El Deseo. 

 

FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2008. 

 

_________________. As palavras e as coisas: uma arqueologia das Ciências Humanas. São 

Paulo: Martins Fontes, 1966. 

 

http://www.revistas.usp.br/ceru/article/view/11870/13647
http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/EZ-sistema_literario.pdf
http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/EZ-teoria-polisistemas.pdf


103 

 

_________________. História da Loucura na Idade Clássica. São Paulo: Perspectiva, 

1961. 

 

_________________. O nascimento da clínica. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1963. 

 

_________________. O sujeito e o poder. In.: Dreyfus, H.; Rabinow, P. Michel Foucault: 

uma trajetória filosófica para além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1995, p. 231-49. 

 

 

GENETTE, Gérard. Discurso da narrativa. Trad. Fernando Cabral Martins. Lisboa: Arcádia, 

1979. 

 

________________. Fronteiras da narrativa. In: ___. Análise estrutural da narrativa. 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1972. 

 

HIDALGO, João Eduardo. Docudramas de La Movida madrilena: “Pepi, Luci, Bom y otras 

chicas del montón” e “Laberinto de pasiones”, do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. 

Conexão – Comunicação e Cultura, Caxias do Sul: UCS,  v. 08, nº 15, jan./jun. 2009. pp. 165-

184. 

 

______________________. O cinema de Pedro Almodóvar Caballero. Tese (Doutorado em 

Ciências da Comunicação), USP, São Paulo-SP: 2007. 

 

______________________. O movimento de contracultura La Movida madrilena e o 

aparecimento de Pedro Almodóvar. Revista Vértice, Rio de Janeiro: Editorial Caminho, nº 

93, II Série, 2009. pp. 01-15. Disponível em: 

<http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2009/resumos/R14-0208-1.pdf>. Acesso 

em: 02 jun. 2012. 

 

HOLGUÍN, Antonio. Pedro Almodóvar. Madri: Cátedra, 1999. 

 

HUTCHEON, Linda. Poética do Pós-modernismo. Trad. Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: 

Imago, 1991. 

 

JAKOBSON, Roman. Lingüística. Poética. Cinema. São Paulo: Perspectiva, 1970. 

 

KIKA. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 1993. Intérpretes: Victoria Abril; Peter 

Coyote; Rossy de Palma e outros. c1993. 1 DVD (112 min), widescreen, color. Produzido por 

El Deseo e Ciby 2000. 

 

LABIRINTO de paixões. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 1982. Intérpretes: Cecilia 

Roth; Imanol Arias; Helga Liné; Marta Fernández Muro; Fernando Vivanco; Ofelia Angélica; 

Antonio Banderas e outros. c1982. 1 DVD (100 min), widescreen, color. Produzido por 

Alphaville. 

 

LOPES, Paulo Eduardo. A virgindade da meretriz. In: CAÑIZAL, Eduardo Peñuela. (Org.) 

Urdiduras de sigilos: ensaios sobre o cinema de Almodóvar. 2ª ed. São Paulo: Annablume: 

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2009/resumos/R14-0208-1.pdf


104 

 

ECA-USP, 1996. p. 155-174.  

 

LYRA, Bernadette. Dos labirintos do proibido às avenidas do trânsito comum. In: 

COUTINHO, Angélica; LIRA GOMES, Breno. El Deseo: o apaixonante cinema de Pedro 

Almodóvar. 2. ed. Brasília: Centro Cultural Banco do Brasil, 2011. 

 

MÁ educação. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 2004. Intérpretes: Gael García Bernal; 

Javier Cámara; Fele Martínez; Daniel Giménez Cacho e Francisco Boira e outros. c2004. 1 

DVD (105 min), widescreen, color. Produzido por El Deseo. 

 

MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. Trad. Paulo Neves. São Paulo: 

Brasiliense, 2003. 

 

MATADOR. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 1986. Intérpretes: Antonio Banderas; 

Assumpta Serna; Nacho Martínez e outros. c1986. 1 DVD (96 min), widescreen, color. 

Produzido por Andrés Vicente Gómez, Cia. Iberoamericana de TV. 

 

MAUS hábitos. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 1983. Intérpretes: Cristina S. Pascual; 

Julieta Serrano; Marisa Paredes; Carmen Maura e outros. c1983. 1 DVD (115 min), 

widescreen, color. Produzido por Tesauro S.A. e Luis Calvo. 

 

MÉJEAN, Jean-Max. Pedro Almodóvar. Buenos Aires: Robin Book, 2007. 

 

MELO, Andréa Mota Bezerra de. A presença feminina no cinema de Almodóvar. In: 

CAÑIZAL, Eduardo Peñuela. (Org.) Urdiduras de sigilos: ensaios sobre o cinema de 

Almodóvar. 2ª ed. São Paulo: Annablume: ECA-USP, 1996. p. 223-275. 

 

METZ, Christian. A significação no cinema. Trad. Jean-Claude Bernardet. São Paulo: 

Perspectiva, 1977. 

 

MORIN, Violette; BREMOND, Claude; METZ, Christian. Cinema, Estudos de Semiótica. 

Trad. Luiz Felipe Baêta Neves. Petrópolis: Vozes, 1973. 

 

MULHERES à beira de um ataque de nervos. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 1987. 

Intérpretes: Carmen Maura; Fernando Guillén; Julieta Serrano; Antonio Banderas e outros; 

c1987. 1 DVD (95 min), wid., color. Prod. por El Deseo. 

 

NASCIMENTO, Geraldo Carlos. Um tigre cresceu no jardim. In: CAÑIZAL, Eduardo 

Peñuela. (Org.) Urdiduras de sigilos: ensaios sobre o cinema de Almodóvar. 2ª ed. São 

Paulo: Annablume: ECA-USP, 1996. p. 137-154. 

 

OS AMANTES passageiros. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 2013. Intérpretes: Javier 

Cámara; Carlos Areces; Raul Arévalo e outros. c2013. 1 DVD (91 min), widescreen, color. 

Produzido por El Deseo e Paris Filmes. 

 

PELLEGRINI, Tânia et al. Literatura, cinema e televisão. São Paulo: Senac São Paulo: Itaú 

Cultural, 2003. 

 

PEPI, Luci, Bom e outras garotas de montão. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 1980. 

Intérpretes: Carmen Maura; Félix Rotaeta; Olvido Gara; Eva Siva e outros. c1980. 1 DVD (82 



105 

 

min), widescreen, color. Produzido por Pepón Corominas, para Figaro Films. 

 

PINA, Luís de; MATOS-CRUZ, José de (orgs.). Panorama do Cinema Espanhol: 1896-

1986. Lisboa: Edição da Cinemateca Portuguesa, 1986. 

 

POLIMENI, Carlos. Pedro Almodóvar y el Kitsch español. Madri: Campo de Ideas, SL, 

2004. 

 

QUE fiz para merecer isto? Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 1984. Intérpretes: Carmen 

Maura; Ángel de Andrés López; Chus Lampreave; Verónica Forqué; Kiti e outros. c1984. 1 

DVD (102 min), widescreen, color. Produzido por Tesauro S.A. 

 

RODRIGUES, Leandro Garcia. Pedro Almodóvar e Susan Sontag – Interseções Camp. 

Revista Crítica Cultural (Critic), Palhoça/SC: v. 6, nº 1, 2011. pp. 31-47. Disponível em: 

<http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/critica/0601/060103.pdf>. Acesso 

em: 05 maio 2012. 

 

SEGUIN, Jean-Claude. Historia del cine español. Madri: Acento Editorial, 1999. 

 

SEISDEDOS GARCÍA, Iker. Pablo Pérez-Mínguez, fotógrafo de la Movida, fallece a los 

65 años. Disponível em: 

<http://cultura.elpais.com/cultura/2012/11/22/actualidad/1353579137_150255.html>. Acesso 

em: 01 mar. 2013. 

 

SILVA, Wilson H. da. No limiar do desejo. In: CAÑIZAL, Eduardo Peñuela. (Org.) 

Urdiduras de sigilos: ensaios sobre o cinema de Almodóvar. 2ª ed. São Paulo: Annablume: 

ECA-USP, 1996. p. 49-84. 

 

STAIGER, Emil. Conceitos fundamentais da poética. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 

 

STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. Trad. Fernando Mascarello. São Paulo: 

Papirus, 2003. 

 

STRAUSS, Fréderic. Conversas com Almodóvar. Trad. Sandra Monteiro e João de Freire. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

 

TODOROV, Tzvetan. As categorias da narrativa literária. In: ___. Análise estrutural da 

narrativa. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1972. 

 

___. As estruturas narrativas. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Perspectiva, 1979. 

 

TOMACHEVSKI, B. Temática. In: TOLEDO, Dionísio de Oliveira. Teoria da Literatura: 

formalistas russos. Trad. Ana Mariza Ribeiro Filipouski, Maria Aparecida Pereira, Regina L. 

Zilberman, Antônio Carlos Hohlfeldt. Porto Alegre: Globo, 1973. 

 

TUDO sobre minha mãe. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 1999. Intérpretes: Cecilia 

Roth; Marisa Paredes; Penélope Cruz; Antonia San Juan e outros. c1999. 1 DVD (106 min), 

widescreen, color. Produzido por El Deseo, France 2, Canal +. 

 

http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/critica/0601/060103.pdf
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/11/22/actualidad/1353579137_150255.html


106 

 

VIDAL, Nuria. El cine de Pedro Almodóvar. 2. ed. Edições Destino. Coleção Destinolibro. 

Vol. 285. Madri: Ministerio de Cultura, 1988. 

 

VIEIRA, André Soares. Literatura e roteiro: leitor ou espectador? In: ___. (org.). Literatura, 

Outras Artes & Cultura das Mídias. Santa Maria-RS, N. 34, p. 55-71, out. 2007.  

 

VOLVER. Direção de Pedro Almodóvar. Espanha, 2006. Intérpretes: Penélope Cruz; Carmen 

Maura; Lola Dueñas; Blanca Portillo; Yohana Cobo e outros. c2006. 1 DVD (121 min), 

widescreen, color. Produzido por: Canal+ España, El Deseo S.A., TVE, Ministerio de Cultura. 




