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RESUMO

Apresentando  como  tema  a  filmografia  de  17  longas-metragens  comerciais  do  diretor 

espanhol Pedro Almodóvar, de “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón”, de 1980, a 

“Abraços partidos”, de 2009, esta dissertação procura investigar de que forma sequências 

fílmicas aqui nomeadas de situações de mídia auxiliam o cineasta no desenvolvimento da 

narrativa  de suas produções.  Ao identificar  a  recorrência  com que o cineasta  aborda o 

universo dos meios de comunicação de massa em sua trajetória cinematográfica, pretende-

se  compreender  como  essas  situações  de  mídia  podem  interferir  na  construção  de 

personagens e na geração de acontecimentos nos filmes, como um dispositivo narrativo. 

Para isso, buscou-se relacionar estudos teóricos sobre a mídia e a comunicação social com 

a filmografia almodovariana, a exemplo da ocorrência de fait divers na imprensa, analisada 

por Barthes (1977), e da teoria dos sistemas de Luhmann (2005).

Palavras-chave: cinema, narrativa, dispositivo, situação de mídia, Almodóvar.
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ABSTRACT

Presenting  as  theme  the  filmography  of  17  commercials  full-length  films  of  Spanish 

director Pedro Almodóvar, from “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón”, 1980, to 

“Abraços  partidos”,  2009,  this  paper  intends  to  investigate  how  film  sequences  here 

nominated  media  situations  assist  the  filmmaker  in  the  narrative  development  of  his 

productions.  When  identifying  the  frequency  that  the  filmmaker  approaches  the  mass 

media  universe during his  cinematographic  trajectory,  the intention  is  to  understand in 

which  way  these  media  situations  can  interfere  in  the  characters  construction  and 

generation of events in the films, as a narrative device. For this, the present research related 

theoretical  studies  on  the  media  and  the  social  communication  to  Almodovar's 

filmography, as the occurrence of fait divers in the press, analyzed by Barthes (1977), and 

Luhmann's systems theory (2005). 

Key words: cinema, narrative, device, media situation, Almodóvar.
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Introdução

Janeiro  de 1970.  Isabel  Plaza está  prestes  a  dar  à  luz numa madrugada  fria  de 

Madri. Na pensão onde mora, somente as dores das contrações e a voz do ministro Manuel 

Fraga Iribarne anunciando, no rádio, o estado de exceção na Espanha são escutadas. Sem 

ambulância, ela consegue, com a ajuda dos vizinhos, ir para a rua e interceptar um ônibus 

que já se recolhia à garagem para levá-la ao hospital. Vias desertas, pessoas enclausuradas 

no próprio lar ouvindo o que o governo ditatorial do general Francisco Franco acabara de 

determinar contra as liberdades individuais dos espanhóis. Com pressa, ansioso para vir ao 

mundo, Victor Plaza nasce ali mesmo, dentro do ônibus, no meio do caminho para a casa 

de  saúde.  Vinte  e  seis  anos  depois,  é  Victor  quem,  no trânsito  caótico  de uma Madri 

moderna, corre para levar a mulher grávida ao hospital, antes que seja tarde. Ao contrário 

da época em que nasceu, Victor pode dar ao filho melhores votos de boas-vindas:  “Por 

sorte, para você, meu filho, já faz muito tempo que na Espanha perdemos o medo.” 

Assim como Victor Plaza, personagem do filme “Carne trêmula”, de 1997, Pedro 

Almodóvar, nascido em plena ditadura franquista, em 1949, deixou a região árida e rural 

de La Mancha aos 16 anos para,  sem medo,  com pressa e ansioso para se mostrar  ao 

mundo, viver em Madri. Mas o sonho de morar na cidade grande e de se tornar cineasta 

recebeu um balde de água fria: a Escola Nacional de Cinema, para onde pretendera ir, fora 

fechada por Franco. Persistente, trabalhou na Compañia Telefónica da España e, com as 

economias, comprou sua primeira câmera, uma Super 8. Em 1974, um ano antes da morte 

de Franco, o país já respirava ares mais amenos, e o jovem autodidata Almodóvar produzia 

seu primeiro curta-metragem, “Dos putas o historia de amor que termina en boda”. Foi o 

início de uma carreira promissora que o alçaria ao  status de mais importante diretor do 

cinema espanhol, depois de Luis Buñel.

Antes obrigado a conviver com notícias de opressão política, Almodóvar privilegia 

outra  Espanha  em sua  filmografia:  um país  que  soube  despertar  de  um pesadelo  que 

restringia  não  só  as  vontades  políticas  do  povo  espanhol,  mas  também  as  liberdades 

artística e sexual. Por isso, Almodóvar prefere mostrar uma Espanha sem medo, como a 

que  o  filho  de  Victor  Plaza,  de  “Carne  trêmula”,  viverá.  Depois  do  primeiro  curta-

metragem, vieram outros títulos que corroboraram com aquela intenção do diretor, como 

“La caída de Sódoma”, de 1975, “Sexo va, sexo viene”, de 1977, “Folle... folle... fólleme 

Tim”, de 1978, e “Salomé”, também de 1978, mas rodado em 16 milímetros. 
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O sucesso dos curtas na cena independente e artística de Madri levou Almodóvar a 

apostar,  finalmente,  num longa-metragem.  Sua estreia  comercial  veio com “Pepi, Luci, 

Bom y otras chicas del montón”, em 1980, gerado a partir de sua fotonovela “Ereciones 

generales”. Rodado somente aos finais de semana, durante mais de um ano e meio, por 

causa  do  orçamento  limitado  e  do  elenco  amador  que  mantinha  outros  trabalhos  em 

paralelo, o filme conta a história de Pepi, uma garota moderna, esperta e vizinha de Luci, 

uma  típica  dona-de-casa  submissa,  casada  com  um  policial.  A  adolescente  Bom, 

interpretada pela cantora Alaska, é amiga das duas e vocalista do grupo pop “El Bomitoni”, 

que  se  apresenta  em  festivais  típicos  da  movida  madrileña,  período  considerado  de 

renascimento cultural espanhol depois de anos de ditadura. Para calar-se sobre a plantação 

de maconha que Pepi mantém na varanda do apartamento onde ela mora, o marido de Luci 

a violenta com o consentimento da jovem. Mas a partir dessa violação, as vidas das três 

mulheres mudam completamente, revelando o que cada uma tem de mais inusitado, como 

o masoquismo de Luci.

Polêmico entre os críticos,  o filme teve grande sucesso de público e,  por muito 

tempo, lotou as sessões noturnas dos Cines Alphaville de Madri, que resolveram apostar no 

trabalho de Almodóvar e bancar a produção seguinte do diretor,  o longa “Labirinto de 

paixões”, de 1982. Ele mostra o envolvimento entre o filho bissexual de um imperador 

árabe, refugiado na Madri dos anos 1980, e a ninfomaníaca Sexilia, integrante de grupo 

musical.  A relação dos dois é o fio condutor de uma série de acontecimentos  em que 

música, sexo, incesto, conspirações islâmicas e violência verbal se entrelaçam.

Esse  universo  libertário  construído  por  Almodóvar  teve  continuidade  em 1983, 

quando  foi  realizado  “Maus  hábitos”,  considerado  um  salto  de  qualidade  na  técnica 

cinematográfica do diretor. A história centra-se em um convento, onde é desenvolvido um 

melodrama cômico.  Cabe ao espectador encarar com naturalidade uma madre superiora 

que coleciona, no próprio quarto, pôsteres de “pecadoras” como Brigitte Bardot ou Ava 

Gardner, e freiras lésbicas ou viciadas em drogas. Aliás, elas têm nomes insólitos, tudo sob 

a alegativa de que precisam manter a humildade acima de tudo: Irmã Perdida, Irmã Esterco 

de Vaca, Irmã Víbora e Irmã Rata de Porão. A religião, carregada de símbolos, torna-se um 

elemento teatral kitsch.

Em 1984, Almodóvar filma “Que fiz eu para merecer isto?!”, uma tragicomédia que 

conta a vida de uma família emigrante do interior da Espanha. A dona-de-casa Gloria faz 

faxinas nas horas vagas para ajudar o marido taxista a sustentar a família, formada também 

por filho adolescente  traficante  de drogas,  um menino gay que se prostitui  e  uma avó 
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viciada em comprimidos que raciona alimentos para depois vender à própria família. O 

humor negro da história leva o espectador a rir de situações que, para Gloria, são trágicas. 

Considerado o mais  social  e naturalista  de sua carreira,  o longa concedeu ao diretor a 

simpatia de quem, até então, minimizava o poderio de seus filmes.  

“Matador”, quinto longa-metragem de Almodóvar, estreou em 1985. Tendo o estilo 

de Alfred Hitchcock como referência, o filme veio permeado por temas como a morte, o 

sexo, o desejo, a religião e a tauromaquia, causando polêmica entre os espanhóis. Diego 

Montes é um ex-toureiro que dá aulas para jovens aspirantes. Um de seus alunos, Angel, é 

um rapaz  tímido  criado  pela  mãe  sob  a  rígida  disciplina  católica  da  Opus  Dei.  Essa 

condição gera dúvidas quanto à masculinidade de Angel, que tenta provar sua virilidade 

estuprando a namorada do seu professor. Fracassado e sentindo-se culpado, Angel assume 

a autoria de assassinatos em investigação. Restará à advogada María Cardenal a defesa de 

Angel, mas durante o caso ela se envolve com Diego numa paixão destrutiva.

“A lei  do desejo”, de 1987, é o primeiro filme de Almodóvar realizado por sua 

produtora própria, a El Deseo. Beneficiados pelos sucessos anteriores e pela Lei Pilar Miró 

de incentivo à produção cinematográfica espanhola, o diretor e seu irmão Agustín iniciam 

uma parceria empresarial que até hoje perdura. O filme conta a história de Pablo Quintero, 

diretor  e  roteirista  de  cinema  que  vê  seu  namorado  Juan se  mudar  para  outra  cidade. 

Mesmo apaixonado por Juan, o cineasta se envolve com o possessivo Antonio. Pablo é 

também irmão de Tina, transexual que mudou de sexo há mais de 20 anos depois de perder 

a virgindade com o próprio pai. Ela cuida de Ada, uma menina apaixonada por Pablo. O 

resultado é o filme mais gay de Almodóvar, figurando no livro “Grandes filmes do cinema 

gay”, escrito em 1996 por Susana M. Villalba, como uma das obras centrais do cinema 

com temática  homossexual.  O  sucesso  de  público  e  crítica  alcançado  com “A lei  do 

desejo” encerra o primeiro ciclo da filmografia almodovariana. De “Pepi, Luci, Bom...” à 

história de Pablo e Antonio, Almodóvar se aperfeiçoou, pôde ousar a técnica e a linguagem 

cinematográficas e fez-se, enfim, um cineasta pronto para o sucesso internacional.

Com “Mulheres à beira de um ataque de nervos”, de 1988, Almodóvar se projeta 

internacionalmente e inicia o segundo ciclo de sua carreira. Indicado ao Oscar de melhor 

filme estrangeiro, o longa-metragem é responsável pela primeira compra por direitos de 

um  filme  espanhol  para  estúdios  hollywoodianos.  “Mulheres...”  ganhou  mais  de  50 

prêmios  nacionais  e  internacionais  e  converteu  Almodóvar  em  estrela,  em  marca 

registrada. Nenhum dos elementos estéticos que chamaram à atenção nos filmes anteriores, 

como  o  uso  de  cores  vibrantes  ou  a  presença  de  um  mostruário  kitsch em  cenários 
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modernos,  foram descartados  nesse  filme,  mas  ao  apresentá-los  todos  juntos  em uma 

comédia  redonda  e  sem  pretensões  metafísicas,  impactaram  como  novos  no  grande 

público.

O filme mostra os desencontros de Pepa e Ivan, ambos dubladores e locutores de 

TV.  Depois  de  anos  como amantes,  Ivan  rompe  com Pepa e  lhe  deixa  um recado na 

secretária eletrônica pedindo que lhe prepare uma mala com todas as suas coisas. Pepa não 

suporta  o apartamento  cheio de recordações  e o coloca para alugar.  O drama aumenta 

quando Candela, melhor amiga de Pepa, encontra-se com o filho e a nora de Ivan, além de 

dois policiais, no mesmo apartamento, enquanto Pepa é perseguida pela ex-mulher do ex-

amante. 

Dois anos depois, em 1990, Almodóvar filma “Ata-me!”, que conta a história de 

Marina, ex-atriz pornô que se propõe a atuar em filmes de conteúdo mais sério, embora o 

diretor que a contrata tenha a segunda intenção de ter um relacionamento com ela. Maria 

tem seu fã número 1: é Rick, órfão desde os três anos que passou a vida internado em 

instituições. Quando completa 23 anos, ele recebe alta médica de um centro psiquiátrico e 

parte para cumprir seu único objetivo de constituir família com Marina. O problema é que 

para convencer a atriz de que ele é apaixonado por ela e que pode ser um bom marido, 

Rick resolve mantê-la em cárcere privado. 

“Ata-me!”  gerou  polêmica  nos  Estados  Unidos.  O  filme  foi  classificado  como 

pornô  pela  Motion  Pictures  Association  of  America  (MPAA),  que  sugeriu  ao  diretor 

modificar  a  única  cena  de  sexo  da  obra,  elementar  para  a  história  e  cara  para  uma 

filmografia  como  a  de  Almodóvar.  Apoiado  pela  distribuidora  Miramax,  o  cineasta 

começou uma campanha contra o que considerava censura artística, já que a classificação 

“X” não somente afetava suas possibilidades comerciais como também era um estigma 

para  si.  Ao  vencer  essa  batalha,  foi  instituída  naquele  país  uma  nova  categoria  de 

classificação,  a  NC17.  Sem ter  nada  para  provar  aos  críticos,  a  filmografia  de  Pedro 

Almodóvar cresceu em domínio técnico da linguagem cinematográfica sem perder o tom 

lúdico e o frescor libertário dos anos iniciais.

Com oito  filmes  lançados,  produtora  própria  e  reconhecimento  internacional,  a 

década de 1990 teve início para Pedro Almodóvar com a estreia de “De salto alto”, de 

1991, sobre a relação doentia entre mãe e filha. Construído no ritmo do bolero e de outras 

músicas do cancioneiro popular espanhol,  o filme descreve um universo de psicologias 

destruídas por uma relação partida desde o passado, misturando o drama psicológico com o 

policial de suspense. “De salto alto” conta a história de Rebeca, apresentadora de telejornal 
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em uma emissora dirigida pelo próprio marido. No passado, ele foi namorado da sua mãe, 

Becky del Páramo, que os abandonou para se dedicar à carreira de cantora de boleros no 

México. Quinze anos depois, com medo de perder seu homem devido ao retorno de Becky 

à Madri, Rebeca mata o marido. Será durante a apresentação do noticiário da TV que ela se 

declarará culpada pelo assassinato. 

 Em 1993 surge “Kika”, a história de uma maquiadora ingênua e otimista que vive 

com Ramón, fotógrafo introspectivo e obcecado pela morte da mãe. Apesar de se amarem, 

não  se  entendem.  Kika  tem  uma  inimiga:  Andrea  Caracortada,  apresentadora  de  um 

programa de TV sensacionalista que, no passado, foi namorada de Ramón e, nos dias de 

hoje, mantém um caso amoroso com Nicholas, padrasto de Ramón e ex-namorado de Kika. 

O destino dos personagens se embaralha mais ainda quando o irmão de Juana, empregada 

doméstica de Kika, foge da cadeia e se esconde no apartamento da patroa de sua irmã, 

onde termina por violentá-la. Juana é apaixonada por Kika e seu irmão, Paul Bazzo, é ator 

pornô.  As imagens do estupro chegam até  as mãos de Andrea,  que as veicula  em seu 

programa de TV, intitulado “Lo peor del día”. 

O 11º longa-metragem de Almodóvar é “A flor do meu segredo”, de 1995. Com 

ele, o diretor dá início ao terceiro ciclo de sua filmografia, o da maturidade como artista. 

Não à toa, o filme também é o começo de uma trilogia que, a princípio, causou estranheza 

até  nos  fãs  do  diretor.  Aquele  jovem que  chegou  à  Madri,  ainda  na  década  de  1970, 

sedento por liberdade e provocando os mais conservadores agora cedeu espaço para um 

senhor do alto de seus 40 anos. A Espanha dos anos 1990 é menos revoltada e libertária e 

mais  conservadora  e  estável  economicamente  que  a  dos  anos  1980,  assim  como 

Almodóvar. A protagonista de “A flor do meu segredo” é Leo Macías, escritora de meia-

idade que assina sob o pseudônimo de Amanda Gris suas exitosas, mas detestáveis para si, 

novelas água-com-açúcar. Em crise devido ao casamento fracassado com Paco, ela passa a 

reconsiderar o que de fato vale a pena na vida. 

Em 1998 é lançado “Carne trêmula”, o primeiro filme de Almodóvar cujo roteiro é 

adaptado, a partir de um romance de Ruth Rendell. A história tem início ainda na ditadura 

do general Francisco Franco, em 1970, quando a jovem Isabel Plaza dá à luz a Victor 

dentro de um ônibus. Anos depois, ele quer a todo custo iniciar um romance com Elena, a 

jovem que  tirou  sua  virgindade.  Enquanto  espera  pelo  entregador  de  heroína  em  seu 

apartamento,  Elena  recebe  a  visita  inesperada  de  Victor.  Em meio  à  confusão  que  se 

instala, os policiais David de Paz e Sancho aparecem e um tiro é disparado. Quando Victor 
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sai  da  prisão,  anos  mais  tarde,  tenta  provar  sua  inocência  ao  encontrar  as  pessoas 

envolvidas naquele episódio. 

A trilogia “sobre o valor dos sentimentos”, como diz o próprio Almodóvar1, termina 

com “Tudo sobre minha mãe”, filme de 1999. No mesmo ano, faleceu Francisca Caballero, 

sua mãe,  que sempre  fez pontas  em sua filmografia.  Ao ganhar os prêmios  de melhor 

direção no Festival de Cannes, na França, e de melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro 

e no Oscar, o diretor os dedicou a ela. O longa-metragem conta a história de Manuela, 

enfermeira  do setor  de transplantes  de um hospital  de Madri  que vê o único filho ser 

atropelado depois da tentativa  frustrada de conseguir  o autógrafo da atriz  Huma Rojo. 

Desolada, Manuela viaja para Barcelona em busca de Esteban, o pai do filho morto. Ele é 

também o travesti  Lola,  que sumiu de Barcelona deixando grávida e contaminada pelo 

vírus HIV a freira e assistente social Rosa. Durante o parto, Rosa morre e seu filho fica aos 

cuidados de Manuela, que tem uma nova chance de viver a maternidade e recomeçar a 

vida.

O sucesso internacional de “Tudo sobre minha mãe” repetiu-se em “Fale com ela”, 

de 2002. Além de levar  o Globo de Ouro de melhor  filme estrangeiro para a Espanha 

novamente,  o filme arrebatou o Oscar de melhor  roteiro original.  A história  do longa-

metragem gira em torno de dois casais: a bailarina Alicia, que entra em coma depois de um 

acidente, e o enfermeiro Benigno; e a toureira Lydia e o jornalista Marco, que conhece a 

amada depois de uma entrevista concedida por ela a um programa de televisão. Os casais 

se  encontram depois  de  Lydia  ser  toureada  numa arena e  ser  levada  em coma para  o 

mesmo hospital onde Benigno trabalha e Alicia está internada. Os homens ficam muito 

amigos,  mas dois acontecimentos  trágicos  se sucedem: Lydia  falece e  Benigno estupra 

Alicia, que acorda do coma durante o parto. Na cadeia, o enfermeiro comete suicídio pela 

impossibilidade de ter a mulher que ama. 

Em 2004, Almodóvar filmou “Má educação”,  longa-metragem onde o diretor se 

confronta com lembranças do passado, principalmente os anos em que estudou em colégios 

de padres. O filme aborda abusos cometidos por alguns religiosos contra seus alunos e 

apresenta dois amigos que estudaram na mesma escola católica e que se reencontram anos 

depois. A partir de “Má educação”, Almodóvar passa a mesclar com mais segurança outros 

gêneros cinematográficos à sua filmografia. O noir e o suspense policial dão o tom de uma 

trama que entrelaça o passado e o presente dos personagens. E isso também estará presente 

nos dois filmes seguintes.
1 STRAUSS, 2008.
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Mas voltando a “Má educação”: o longa-metragem conta a história de Enrique, um 

diretor  de cinema que  busca em jornais  inspiração  para novos roteiros,  assim como o 

próprio  Almodóvar,  que  afirmou  ter  encontrado  a  gênese  de  “Fale  com  ela”  em 

acontecimentos verídicos tirados de notícias de jornais. Depois de 16 anos, Enrique recebe 

a visita de Ignácio,  que traz um relato sobre o período em que ambos viveram sob os 

abusos do padre Manolo, professor do colégio onde estudavam, para ser transformado em 

filme. Pelo recurso da metalinguagem, o suspense e o noir definem a narrativa do filme.

Mais dois anos se passam até o lançamento de “Volver”, em 2006. O filme recebeu 

o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes daquele ano e celebra o reencontro do 

diretor com a atriz Carmem Maura. A trama do longa-metragem se desenvolve em torno de 

três  mulheres:  Raimunda,  casada  com  um  operário  desempregado  e  mãe  de  uma 

adolescente,  Paula;  Sole,  a  irmã  de  Raimunda  que  ganha  a  vida  como  cabeleireira 

informal;  e Irene, a mãe delas dada como morta em um incêndio. Com o tempo, Irene 

reaparece para Sole, Raimunda e a vizinha Agustina com o intuito de resolver assuntos 

pendentes do tempo em que era “viva”. Com “Volver”, Almodóvar busca mostrar como os 

mortos continuam presentes em nossas vidas e como a riqueza e a humanidade dos ritos 

religiosos não deixam os mortos partir nunca. Em matéria publicada pelo jornal “Folha de 

S. Paulo” em 20 de maio de 2006, o diretor afirmou que o filme, rodado em Madri e na 

região de La Mancha, onde nasceu, foi a sua “mais profunda volta às raízes”.

É um retorno também aos seus primeiros anos em Madri e aos filmes do início da 

carreira, em que a atual fase do diretor dialoga com o seu primeiro ciclo cinematográfico. 

“A mãe de Agustina é realmente uma garota típica dos meus filmes dos anos 1980. Eu 

precisava liquidar esse período, vê-lo de uma vez por todas como passado. (...) Eu tenho 

que aceitar  não ser mais  o mesmo.  O que não quer dizer  que não seja mais  a  mesma 

pessoa” (STRAUSS, 2008, p. 284).

O mais recente longa-metragem de Almodóvar é “Abraços partidos”, de 2009. O 

filme rememora o trágico acidente, ocorrido há 14 anos, que deixou cego o cineasta Mateo 

Blanco e o fez perder sua grande paixão, Lena. Agora, sob o pseudônimo Harry Caine, 

Mateo escreve roteiros e, com a notícia da morte do empresário Ernesto Martel, ex-marido 

de Lena, descobrirá novas pistas sobre o seu passado. 

Todos  esses  17  longas-metragens  fizeram  de  Pedro  Almodóvar  um  cineasta 

premiado e reconhecido também fora dos circuitos cinematográficos. Em 1998, o então 

Chefe do Governo da Espanha, José Maria Aznar, entregou ao diretor a Medalha de Honra 

ao Mérito das Belas Artes do Governo Espanhol. Em março de 1999, Almodóvar recebeu 
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um César, prêmio francês equivalente ao Oscar hollywoodiano, pelo conjunto de sua obra. 

Em junho de 2000, o cineasta recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade 

de Castilla-La Mancha. O Reitor da instituição afirmou na ocasião que a qualidade dos 

filmes de Almodóvar supõe um “antes e depois” na história cinematográfica espanhola. 

Em maio de 2006, o diretor foi agraciado com o Prêmio Príncipe das Astúrias das Artes. Já 

em junho de 2009, mais um título de Doutor Honoris Causa para Almodóvar, concedido 

pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Em 30 anos de carreira cinematográfica comercial, iniciada com “Pepi, Luci, Bom 

y  otras  chicas  del  montón”,  Almodóvar  manteve-se  fiel  às  tragicomédias  e  aos 

melodramas, mesmo no período em que esteve mais contido, a partir de “A flor do meu 

segredo”. A estética  kitsch, o vermelho e as outras cores vibrantes, os diálogos um tanto 

surrealistas, os personagens em crise e à beira de um ataque de nervos, e a Espanha levada 

ao resto do mundo como grife são elementos de que Almodóvar não abriu mão ao longo de 

sua trajetória. 

Esta dissertação identifica e analisa outro elemento da filmografia almodovariana 

que se revelou uma constante nesses 30 anos: a presença dos meios de comunicação de 

massa, especialmente a televisão, como dispositivos que acionam o desenvolvimento da 

narrativa dos filmes. Das produções do início da carreira, tecnicamente irregulares, até as 

produções milionárias, presentes em todo o mundo através de contratos com distribuidores 

hollywoodianos, e dos filmes com enredos mais escrachados às histórias mais intimistas 

com personagens contidos, esse aspecto midiático permanece, é recorrente. Há telejornais, 

talk shows e programas de auditório criados e utilizados pelo diretor,  em sua trajetória 

cinematográfica, para sustentar a relação causal entre as ações de distintos personagens, 

seja profissionais atuantes nos  mass media ou consumidores. Edições do jornal impresso 

“El  País”  também são comumente  lidos  nos  filmes  de Almodóvar  e,  através  deles,  as 

tramas  se  desenrolam e  proporcionam o  desfecho  de  situações  iniciais.  Nas  próximas 

páginas,  o  leitor  encontrará  um  estudo  sobre  as  situações  de  mídia  –  devidamente 

catalogadas – vivenciadas pelos personagens da filmografia almodovariana e sua relação 

com o desenvolvimento da narrativa fílmica.

Utilizando-se  da  metodologia  da  análise  fílmica,  com  foco  direcionado  para  a 

narrativa dos longas-metragens dirigidos por Almodóvar, este trabalho tem o propósito de 

abordar sequências fílmicas aqui nomeadas de situações de mídia. O foco desta dissertação 

é compreender como essas situações de mídia são utilizadas na construção de personagens 

e  de  que  forma  elas  interferem  na  geração  de  acontecimentos  nos  filmes,  como  um 
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dispositivo narrativo. Justifica-se este estudo pela possibilidade de aprofundar abordagem 

que não tem sido comum entre os que analisam a filmografia do diretor espanhol.

Para isso, o primeiro capítulo apresenta a trajetória feita por Pedro Almodóvar da 

região árida de La Mancha até a capital espanhola, Madri, onde o diretor acompanhou os 

últimos anos da ditadura do general Francisco Franco e, ao lado de outros jovens artistas, 

aprendeu a técnica cinematográfica e se tornou ícone da  movida madrileña, movimento 

artístico que representa o renascimento cultural da Espanha entre o final dos anos 1970 e 

início  dos anos  1980. Essa vivência  libertária,  pós-ditadura,  culminou para Almodóvar 

representar em seus curtas-metragens e primeiros filmes comerciais uma estética própria, 

que passou a ser definida como almodovariana. Completa o capítulo um estudo sobre a 

autoria e a diegese construídas por Pedro Almodóvar em sua filmografia, a fim de dar ao 

leitor mais elementos sobre o trabalho do cineasta.

O segundo capítulo apresenta os newspaper movies, categoria de filmes já analisada 

por  autoras  como  Berger  (2002)  e  Senra  (1997).  São  produções  em que  a  prática  do 

jornalismo exerce papel definidor no desenrolar da narrativa de um filme e que, na maioria 

das vezes, são protagonizadas por personagens jornalistas e cuja temática gira em torno de 

suas  ações.  Essa  categoria  é  o  ponto  de  partida  para  analisar  as  situações  de  mídia 

encontradas  na  filmografia  almodovariana,  embora  muitas  delas  nem  sempre  estejam 

subordinadas a algum conteúdo jornalístico, mas simplesmente midiático. Para aprofundar 

esta  questão,  recorro  à  produção dos  fait  divers,  estudada  por  Barthes  (1977)  e  Sodré 

(1972), e o laço estabelecido pela televisão junto ao cotidiano da sociedade, visto que a TV 

é o meio de comunicação de massa mais presente na obra de Pedro Almodóvar. Finalizo o 

capítulo apresentando o conceito de figural, cunhado por Dubois (2004), a partir do filme 

“Kika”, considerado um newspaper movie por trazer a discussão do poder da mídia no dia-

a-dia das pessoas.

Já  o  terceiro  capítulo  discute  e  apresenta  os  elementos  da  narrativa  clássica 

cinematográfica,  base  do  cinema de Pedro Almodóvar.  O diretor  tem como referência 

maior os filmes das décadas de 1930 e 1940, época áurea do cinema clássico americano. 

Suas características podem ser encontradas na narrativa almodovariana à luz das situações 

de mídia aqui analisadas. O capítulo ainda analisa a noção de dispositivo narrativo e como 

a mídia  é identificada como tal  no cinema de Almodóvar.  Para complementar,  tomo a 

noção de autopoiese midiática, empreendendo, a partir da teoria dos sistemas de Luhmann 

(2005), uma discussão sobre como o cinema de Almodóvar é uma mídia que (re)cria outras 
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mídias: os programas de TV criados pelo diretor dentro de seus filmes, numa espécie de 

metamídia.

Por fim, estabeleço a noção de situação de mídia no quarto capítulo, onde também 

apresento diferentes tipos de situações de mídia da filmografia de Pedro Almodóvar. De 

“Pepi,  Luci,  Bom  y  otras  chicas  del  montón”  a  “Abraços  partidos”,  passando  pelos 

newspaper  movies  “De  salto  alto”  e  “Kika”,  analiso  como  a  presença  dos  meios  de 

comunicação de massa interfere na narrativa dos filmes do diretor espanhol. 
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Capítulo 1

1.1 De La Mancha a Madri

No  idioma  árabe,  La  Mancha  quer  dizer  “terra  seca”,  incapaz  de  dar  frutos, 

sinônimo de pobreza, atraso social e emigração forçada. Nessa região da Espanha, mais 

precisamente na cidade rural de Calzada de Calatrava, província de Ciudad Real, nasceu 

Pedro Almodóvar, em 25 de setembro de 1949. O pai do cineasta manchego era um aldeão 

que transportava cargas em mulas pelo vilarejo, e a mãe, uma dona-de-casa que fazia bicos 

como costureira para a vizinhança.

Quando o menino Pedro completou oito anos, a família Almodóvar muda-se para 

Madrigalejo, um vilarejo na província de Cáceres, região de Extremadura, em busca de 

melhores  condições  de  vida.  Pedro  passa  a  estudar  em  colégio  interno  de  sacerdotes 

salesianos, depois de uma amiga beata de sua mãe convencê-la de que o garoto tinha voz 

potente para participar do coral da igreja, além da possibilidade de se tornar padre. No fim 

dos anos 1950 e começo da década de 1960, a educação na Espanha era um privilégio de 

classe.  Os pobres, ou aqueles que a Igreja considerava ser, eram levados a instituições 

religiosas para se formarem padres. Nos dias em que saía do colégio e visitava a família, 

Almodóvar  aproveitava para frequentar  compulsivamente a pequena sala de cinema de 

Cáceres.

Em 1955, a Espanha, ao lado da República Federativa da Alemanha (RFA), foi o 

principal  pais  europeu em número  de exibição  de  filmes  norte-americanos:  44,1% das 

produções estreadas naquele ano vieram dos Estados Unidos; em 1958, esse percentual 

chegou a 83% (BARBA, 2007, p.54). Àquela época, o cinema espanhol foi considerado 

sem qualidade pelo cineasta Juan Antonio Bardem, que, aos 33 anos, assim o definiu em 

1955:  “Politicamente  ineficaz,  socialmente falso,  intelectualmente ínfimo,  esteticamente 

nulo e industrialmente raquítico” (MELLO, 2008, p. 109)2. 

2 A ditadura de Francisco Franco (1939-1975) manteve a indústria cinematográfica espanhola sob controle 
estatal e voltada para a divulgação de decisões do regime no país, através dos filmes de propaganda oficial 
conhecidos como Noticiero Documental (NO-DO), ao qual Bardem se refere. Um total de 722 produções do 
"catecismo social  de  uma época",  foi  exibido de  4  de  janeiro  de  1943 até  5  de  novembro  de  1956.  A 
obrigatoriedade da projeção do NO-DO antes da exibição dos filmes nas salas de cinema vai até 1975, mas só 
deixa de ser exibido e produzido por completo cinco anos depois. Com 3.925 edições em quase 40 anos, os 
NO-DO configuram-se a maior produção cinematográfica espanhola do período (MARTINEZ, 1999). Na 
declaração,  Juan Antonio Bardem não distingue,  mas generaliza essas produções.  Apesar  da censura,  na 
década de 1950 aparecem diretores que conseguem furar esse bloqueio através de filmes com crítica social e 
estudos  de  comportamento:  Luis  García  Berlanga,  que  satirizou  a  presença  ianque  na  Espanha  com 
“Bienvenido, Mr. Marshall” (1952), e o próprio Bardem, com “Muerte de un ciclista” (1955). A maior parte 
dos protagonistas dos filmes de Bardem é de burgueses que se deparam diante das contradições de sua classe 
e despertam a consciência como forma de redenção mais individual que coletiva.
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Durante a infância e a adolescência, esse cenário aproximou Almodóvar do cinema 

produzido em Hollywood e de outros países europeus, apesar de, anos mais tarde, o diretor 

reconstituir  uma edição do NO-DO nas primeiras cenas de “Carne trêmula” (1997), ao 

apresentar um curto noticiário sobre as benesses a que terá direito o protagonista do longa-

metragem, nascido dentro de um ônibus em plena ditadura franquista.

Ainda em Cáceres, viu as comédias americanas da época, desde Blake Edwards a 

Billy Wilder, mas também teve acesso às primeiras películas da nouvelle vague francesa e 

às obras, depois clássicas, dos grandes realizadores italianos de então, como Pier Paolo 

Pasolini, Luchino Visconti e Michelangelo Antonioni. “Os incompreendidos”, de François 

Truffaut, e “Acossado”, de Jean-Luc Godard, ambas de 1959, o impactaram porque havia 

ali formas narrativas de sua preferência. Anos depois, Almodóvar diria que nenhum desses 

filmes falavam diretamente sobre a sua vida,  mas que,  curiosamente,  os fazia  sentir-se 

muito próximo do mundo que se revelava a ele naquele momento de sua vida. O cineasta 

reconhece  que sua experiência  com o cinema europeu atingiu o ápice ao assistir  a  “A 

aventura”, de Antonioni.3 Os filmes do final dos anos 50 e início dos anos 60 do século 

XX, segundo o próprio Almodóvar  comentou anos depois em entrevistas,  foram o seu 

principal consumo cultural da sensibilidade artística iniciante do diretor (STRAUSS, 2008, 

p. 22).

A proximidade com o mundo cinematográfico já na infância marca a forma como o 

que era visto por Almodóvar  nas telas de cinema era processado por sua sensibilidade 

quando  ainda  criança;  um elemento  chave  em sua  filmografia,  onde  as  referências  ao 

cinema são constantes.

Ainda nos anos 1950, suas duas irmãs maiores e sua mãe, Francisca Caballero, o 

assistiam compenetradas ao espetáculo que era Almodóvar contar sobre os filmes que tinha 

visto no dia anterior. Enquanto narrava a história dos filmes que o impressionava, ele os 

reinventava,  adaptando-os  à  sua  própria  imaginação;  algo,  sem  dúvida,  que  remete  à 

essência de um elemento estético que marca a sua filmografia e que será discutido adiante 

neste  trabalho,  o  kitsch.  A  repetição  deformada  de  uma  obra,  a  versão  bastarda  mais 

expressiva  que  a  original  e  o  falsear  de  um  objeto,  imprimindo  a  ele  um  valor  tão 

considerável quanto o seu original, são características do kitsch.

3 A informação foi repassada pelo diretor a Frédéric Strauss, em entrevista à revista francesa “Cahiers du 
Cinéma”, em data não definida. Essa e outras conversas entre o jornalista e Almodóvar, ao longo de mais de 
20 anos, foram compiladas e publicadas posteriormente no livro “Conversas com Almodóvar” (STRAUSS, 
2008).
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Almodóvar, talvez, se inspirava na própria mãe, que lia para as vizinhas analfabetas 

as cartas que elas recebiam de seus parentes e,  de vez em quando, inventava  algumas 

partes, sobretudo para dissimular as más notícias ou, às vezes, para também fazê-las rir. 

Para o diretor, aquele modo de fingir, de mentir, de alterar a realidade para melhorá-la, é 

um dom. Essa dimensão oral vivenciada por Almodóvar na infância, aliada ao falseamento 

de uma história, seria reproduzida por boa parte dos personagens de seus filmes. Situações 

que aconteceram de uma forma, principalmente crimes, adquirem nova versão em “Que fiz 

eu para merecer isto?!” (1984), quando Glória diz à polícia que seu marido pode ter sido 

assassinado por um assaltante que invadira a sua casa, e não acidentalmente por ela, como 

de fato aconteceu; em “Volver” (2006), quando Raimunda afirma à família e às vizinhas 

que o marido a deixou ao invés de explicar que sua filha o matara em legítima defesa. Na 

obra de Almodóvar, é possível, portanto, identificar a importância que adquire a oralidade; 

o oral vale pelo acontecido. 

Quando termina os estudos no colégio salesiano, aos 16 anos, Almodóvar convence 

o pai a ir morar com o irmão Agustín em Madri. Na capital da Espanha e impedido de 

estudar na Escola Oficial de Cinema, fechada pela ditadura do general Francisco Franco 

(1939-1975),  Almodóvar  vale-se  do  autodidatismo  e  da  rápida  assimilação  da  cultura 

urbana madrilenha,  ao frequentar festivais de cinema, saraus literários, galerias de arte, 

grupos de teatro, concertos musicais, desfiles de moda. 

Com a  ajuda  de  sua  mãe,  que  ficara  sabendo  de  vagas  abertas  na  Companhia 

Telefônica Nacional da Espanha, Almodóvar consegue emprego de auxiliar administrativo 

na empresa estatal, onde permaneceria por 12 anos. Pouco mais de uma década que lhe 

dera uma informação vital: conheceu a idiossincrasia da classe média madrilenha, no início 

de sua fase consumista. 

Com a comodidade do salário fixo, Almodóvar dedicaria o tempo livre para a sua 

formação artística.  Tornou-se figura habitual  da Filmoteca  de Madri,  onde descobriu o 

expressionismo alemão e o cinema dos Estados Unidos dos anos 1930 e 1940 (POLIMENI, 

2004, p. 48). 

A vida em Madri e Barcelona, para onde depois viajaria constantemente, o colocou 

em contato  com um grupo de ilustradores  de histórias  de quadrinhos,  atores  do teatro 

independente, desenhistas de arte pop, realizadores de curtas-metragens, artistas de cabaré, 

garotas de programa, artistas plásticos nada acadêmicos, roqueiros, punkies etc. No início 

dos  anos  1970,  Almodóvar  passa  a  escrever  roteiros  de  fotonovelas  e  é  convidado  a 
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colaborar com artigos sobre o circuito cultural madrilenho em revistas underground, como 

“Vibraciones”, “Star” e “El Víbora”.

Em viagem a Londres em 1972, Almodóvar compra, com as economias arrecadadas 

do trabalho, uma câmera Super 8. Dois anos mais tarde, com a ajuda de amigos, começa a 

produzir  curtas-metragens  em  preto-e-branco,  atividade  que  se  estenderia  até  1978, 

fazendo da ausência de recursos a sua virtude. Eram trabalhos de até 20 minutos,  com 

temáticas  que  também  estariam  presentes  nos  futuros  longas-metragens  do  diretor, 

principalmente o sexo sem culpa, apresentando fetiches dos personagens. Os filmes eram 

exibidos em pequenas festas e bares de Madri. O próprio Almodóvar narrava, ao vivo, as 

histórias  e os diálogos em  off,  já que os curtas-metragens  não tinham som. A isso ele 

chamava de “som direto”, da boca dele para os ouvidos dos espectadores. 

São desse período: “Dos putas o una historia de amor que termina en boda” (1974), 

“Film político” (1974), “Homenage” (1975), “La caída de Sodoma” (1975), “El Sueño o la 

estrella”  (1975),  “Blancor”  (1975),  “Sea  caritativo”  (1976),  “Muerte  en  la  carretera” 

(1976), “Sexo vá sexo viene” (1977), “Folle...  folle...  fólleme Tim” (1978) e “Salomé” 

(1978), este último rodado em 16 milímetros. 

Ao mesmo tempo em que filmava os primeiros trabalhos, Almodóvar escreveu uma 

pequena novela chamada “Fuego en las entrañas”4, publicada em 1982, e uma fotonovela 

erótica,  que  recebeu  o  nome  de  “Toda  tua”.  A  personagem Patty  Diphusa5,  que  dava 

conselhos sentimentais aos leitores da revista “La Luna”, é mais uma criação do cineasta 

dessa época, que também escreveu artigos para os jornais espanhóis “El País” e “Diário 

16”.

Almodóvar  provém  de  um  grupo  eclético  de  estilistas,  fotógrafos,  pintores  e 

cantores, ligados, essencialmente, por interesses estéticos. Esse grupo organiza em Madri 

um movimento  que contribuirá  para a  dispersão do nevoeiro negro que era  a ditadura 

franquista, revelando-se, logo no início da filmografia de longas-metragens de Almodóvar, 

contribuição determinante. 

Com os  curtas-metragens  e  os  textos  que  escrevia,  Almodóvar  atingiu  relativo 

sucesso  no  meio  alternativo  madrilenho,  do  qual  já  estava  inserido  e  se  tornaria,  em 

seguida,  no  mais  célebre  componente  desse  movimento  cultural  que  ficaria  conhecido 

como movida madrileña, que repousou sobre a capital da Espanha entre o final dos anos 70 

4 Em 2000, a Editora Dantes publicou o livro no Brasil sob o título “Fogo Nas Entranhas”.
5 As memórias de Patty Diphusa foram compiladas em 1991, na Espanha, no livro “Patty Diphusa y otros 
textos”. No ano seguinte, a editora Martins Fontes publicou em português o mesmo livro.
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e metade  dos anos  80 do século  XX. Depois  de anos  de governo ditatorial,  a  movida 

significou para os espanhóis um renascimento cultural; é considerado um tempo-chave da 

modernidade espanhola.

O termo movida, que significa estar em movimento, foi popularizado por jornalistas 

de Madri que se impressionaram como a vida noturna da cidade agregava personalidades 

de variadas culturas de maneira tão amistosa. O movimento, que coincidiu com o fim da 

ditadura franquista, guarda relação direta também com a transição para a democracia na 

Espanha a  partir  da eleição  do Partido Socialista  Obrero Español  (PSOE).  Os anos  da 

movida madrileña, mais precisamente entre 1978 e 1983, foram tão frutíferos que outras 

cidades da Espanha produziram suas próprias movidas, como o neocateto em Sevilha.

A  gestão  socialista  do  governo  federal,  eleita  democraticamente  em  1982, 

aproveitou a ocasião para divulgar ao mundo o lema “A Espanha está na moda”; um país 

moderno livre da imagem excessivamente religiosa que o governo franquista exportou para 

o resto do mundo. No entanto, de acordo com Holguín (1999), 

Es  curioso  constatar  cómo  la  prensa  extranjera  la  asocia  a  la 

Administración, cuando ésta lo único que ha hecho ha sido utilizarla 

para dar la imagen de un gobierno moderno, que en la mayoría de los 

casos resulta inadecuada, por no decir vergonzosa, acabando com la 

negación de muchos de sus componentes al movimiento (HOLGUÍN, 

1999, p. 41)6.

A situação política espanhola provocou os jovens urbanos madrilenhos a reproduzir 

os mesmos hábitos culturais de seus contemporâneos europeus, desde a roupa que deveria 

ser vestida ao consumo de drogas e à liberdade sexual. Segundo o editorial do jornal “El 

País”, de 21 de junho de 1988, o PSOE era visto com contradição: enquanto no plano 

econômico adotava uma postura liberal,  incentivando a liberdade de mercado,  no setor 

cultural os políticos do partido adotavam uma postura paternalista, de “vocação estatizante 

ou nacionalizadora”.7 O primeiro-ministro Felipe González se aproveitava do impacto da 

movida,  porque  o  permitia  legitimar  a  democracia  espanhola.  Ele  dizia  aos  jornais: 

“Vivemos em um país livre. A prova disse: Almodóvar pode fazer cinema.”

6 Tradução  minha:  “É curioso constatar  como a imprensa estrangeira  a  associa (la movida madrileña) à 
Administração quando a única coisa que ela fez foi utilizá-la para dar a imagem de um governo moderno, que 
na maioria das vezes resulta inadequada, por não dizer vergonhosa, acabando com a negação de muitos dos 
componentes do movimento.”
7 MARQUES DE MELO, 1988, p. 27.
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A movida é a apropriação madrilenha a uma estética que já estava sendo produzida 

ao redor do mundo, mais notadamente nos Estados Unidos e na Inglaterra, a estética punk. 

Muitos dos artistas envolvidos na  movida madrileña tiveram participação ativa nos dois 

primeiros longas-metragens de Almodóvar: a cantora Alaska, que canta e atua em “Pepi, 

Luci,  Bom y otras chicas  del  montón” (1980);  a  fotógrafa  Ouka Lele,  que desenha os 

sombreiros  de “Labirinto de paixões” (1982);  o pintor  Pérez Villalta,  que ornamenta o 

quarto da personagem Sexilia, no mesmo filme anteriormente citado; e Fábio McNamara, 

que canta com o diretor em sequências daqueles dois filmes.

1.2 Da estética almodovariana

De acordo com Holguín  (1999),  um trio-base de referências  compõe a  obra  de 

Almodóvar: o diretor Luis Buñel, que o compartilha numa apropriação absurda do real; o 

mundo  hispânico  dos  filmes  de  Juan  Antonio  Bardem,  Luis  García  Berlanga  e  Rafael 

Azcona; e o universo dos filmes do espanhol Carlos Saura, mas em contextos histórico e 

social  distintos.  Almodóvar  se  aproxima de Buñel  através  das situações  inusitadas  que 

aparecem na filmografia de ambos. Nos filmes do diretor manchego, a temática da religião 

aparece  como  elemento  para  valorizar  o  kitsch,  também  presente  nos  melodramas 

mexicanos de Buñel. 

A cinematografia de Pedro Almodóvar utiliza a estética pop da eleição dos atores à 

temática, sem abrir mão da apresentação de temas tabus. As críticas, por conta disso, não 

demoraram a aparecer. Segundo Holguín (1999), 

Un país  que  acaba  de  salir  de una  dictadura  de derechas,  con una 

prensa fascista, caduca, (...) ver em una pantalla situaciones y seres 

marginales supone un rechazo para una prensa anclada en el pasado, 

ignorante de la evolución del país y cerrada a todas las innovaciones 

que  se  estaban  produciendo  em  todos  los  terrenos  de  las  artes. 

Además, el hecho de enfrentarse a una temática considerada digamos 

‘amoral’,  hace  que  el  crítico  desapruebe  la  película,  tachândola  de 

escandalosa,  zafia,  burda  y  terrible  plaga  que  hay  que  exterminar 

(HOLGUÍN, 1999, p. 23)8.
8 Tradução minha: “Um país que acaba de sair de uma ditadura de direita, com uma imprensa fascista, caduca 
(...) vê na tela situações e seres marginais que supõem uma negação por parte de uma imprensa amparada no 
passado, ignorante da evolução do país e fechada a todas as inovações que estavam sendo produzidas em 
todos os terrenos da arte. Além do mais, enfrentar uma temática considerada ‘amoral’, fez com que a crítica 
desaprovasse o filme, tachando-a de escandalosa, tosca, grosseira e terrível praga que há de ser exterminada.”
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O urbano, as drogas, o sexo, o rock e a sociedade de consumo foram inspiração 

para cineastas marginais que conseguiram produzir filmes comerciais que, em princípio, 

eram destinados a um público restrito. Assim aconteceu com Pedro Almodóvar na década 

de 1980, que também compartilha com a estética pop desenvolvida por Andy Warhol em 

Nova York, nos Estados Unidos. 

A pop art9 requalifica objetos da vida cotidiana em obras de arte. Garrafas de coca-

cola, latas de sopa, histórias em quadrinhos e ídolos do cinema, como Marilyn Monroe, e 

da música, a exemplo de Elvis Presley, foram matéria-prima para o trabalho de Warhol. 

Enquanto Almodóvar passava da infância à adolescência entre as décadas de 1950 e 1960, 

a pop art ironizava o consumo massificado, ao mesmo tempo em que buscava glorificar a 

cultura de massa. Esse tipo de contradição, também típica do kitsch, pode explicar Warhol 

como  referência  de  Almodóvar.  De  todo  modo,  convém  atentar  para  como  o  artista 

americano transformou figuras como Presley e Marylin – àquela época, atriz símbolo de 

Hollywood, local de origem de muitos filmes influenciadores da obra almodovariana – em 

ícones kitsch, através do uso corrente de suas imagens em objetos. Holguín (1999) explica 

esse paralelo entre Warhol e Almodóvar:

Warhol, al frente de una ‘Factory’ que había creado en Nueva York, 

lanzó actores, pintores, literatos y seres marginales que eran muy bien 

aceptados dentro de la restringida sociedad artística.  Almodóvar es, 

por decirlo así, el pararelo español de Warhol. Los objetos cotidianos 

toman  nueva  vida  en  su  obra,  se  acentua  su  vulgaridad  y  lo 

inimaginable se convierte en arte (HOLGUÍN, 1999, pág. 56)10.

Essa  requalificação  dos  objetos  da  vida  cotidiana  a  que  me  referi  pode  ser 

observada na obra de Almodóvar em, pelo menos, dois momentos. Em “Mulheres à beira 

de um ataque de nervos” (1988), Pepa aguarda ansiosa por notícias do amante que sumiu 

9 O termo pop art foi usado, pela primeira vez, em 1958, na revista “Architectural Digest”, pelo crítico inglês 
Lawrence Alloway para descrever as pinturas que festejavam o pós-guerra e privilegiavam o materialismo. 
Por isso, o estilo da pop art relacionava-se à produção em massa e tinha predileção por temas como os meios 
de comunicação social,  o cinema, as  histórias em quadrinhos e a  publicidade.  Embora tenha nascido na 
Inglaterra,  foi  em  Nova  York,  nos  Estados  Unidos,  que  o  movimento  se  desenvolveu  nos  anos  1960, 
principalmente a partir do trabalho de Andy Warhol (1928-1987). Era a chamada idade do ouro da televisão 
norteamericana e os artistas pop utilizavam a ironia e o humor para criticar o american way of life.
10 Tradução minha:  “Warhol,  a frente de uma ‘Factory’  que havia criado em Nova York, lançou atores, 
pintores, escritores e seres marginais que eram muito bem aceitos dentro da restringida sociedade artística. 
Almodóvar é, por assim dizer, o paralelo espanhol de Warhol. Os objetos cotidianos tomam nova vida em 
sua obra, se acentua sua vulgaridade e o inimaginável se converte em arte.”
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através  de  sua  secretária  eletrônica.  Quando  ela  desiste  da  relação,  desiludida,  não  há 

dúvidas:  ela  joga  o  aparelho  da  varanda  do  apartamento.  Aqui,  a  secretária  eletrônica 

lembra  a  ansiedade  por  notícias  de  um homem  que  a  desprezou,  o  aparelho  passa  a 

simbolizar  uma relação  que precisa  ser  deixada para trás.  Já em “Volver”  (2006),  é  a 

geladeira vermelha da casa de Raimunda (Penélope Cruz), onde está escondido o corpo do 

marido assassinado pela filha e que se desloca entre ambientes  distintos da trama,  que 

passa  a  simbolizar  um  elemento  caro  à  temático  do  filme:  a  morte.  Por  outro  lado, 

Almodóvar consegue que esses objetos passem do drama para o cômico – e vice-versa – 

sem cair em contradição. Esse recurso nos lembra o diretor americano Alfred Hitchcock, 

que  simbolizava  em determinados  objetos  o  tema  crucial  de  seus  filmes.  Almodóvar, 

inclusive, já declarou em entrevistas que Hitchcock seria sua “maior fonte de inspiração” 

(TIRARD, 2006).

Diante do que foi exposto, compreendemos a afirmação de Baxandall (1991, p. 79) 

de que não existe influência de uma obra de arte para outra, nem de um artista para outro. 

O que há são códigos compartilhados, dentro de um único campo, o da pop art. Almodóvar 

se aproxima e compartilha as mesmas formas de sentimento que os cineastas e artistas 

acima elencados, como Andy Warhol. Há, por exemplo, a percepção da publicidade e da 

sociedade de consumo como elemento da cultura e estético.

Outra transformação de status feita por Almodóvar se dá com os atores com quem 

trabalha.  De  meros  desconhecidos  a  grandes  premiados  em  festivais  de  cinema 

internacional.  É o caso da hoje atriz  Rossy de Palma,  que atuou nos filmes “A lei  do 

desejo” (1987), “Mulheres à beira de um ataque de nervos”, “Ata-me!” (1990), “Kika” 

(1993)  e  “A  flor  do  meu  segredo”  (1995),  e  foi  chamada  para  atuar  nos  filmes  de 

Almodóvar  pelo  próprio  diretor.  Ela  era  garçonete  de  uma  boate  de  Madri,  onde 

Almodóvar ia com frequência. Ela conta que foi até o diretor e pediu para ser comunicada 

quando  houvesse  seleção  de  atrizes  para  seu  mais  novo  filme.  Almodóvar  apenas 

respondeu: “com este nariz, você já está selecionada.”11 Rossy de Palma é a típica atriz 

almodovariana. Rosto outrora desconhecido do grande público e de perfil “picassiano”, por 

conta do nariz adunco, essa característica física a fez ganhar papéis e imprimir neles uma 

carga  de  estranheza  própria  dos  personagens  que  viveu  nos  filmes  de  Almodóvar:  a 

empregada bigoduda e lésbica apaixonada pela patroa; a apresentadora de  talk show que 

não acredita nas respostas de seu entrevistado e o rebate durante o programa, e a jovem que 

perde a virgindade enquanto sonha.
11 Revista “Sui Generis”, nº 5, novembro de 1995, Ed. SG Press.
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Com o passar do tempo, a familiarização com a câmera põe fim à inicial falta de 

depuração cinematográfica de Almodóvar. A isso se deve a utilização de travellings, como 

foi utilizado na cena inicial de “Que fiz eu para merecer isto?!” (1984), e planos fechados, 

usados frequentemente na Carmem Maura de “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón” 

(1980) e na madre superiora de “Maus hábitos” (1983). Os planos fechados permanecem 

nos filmes do diretor, principalmente em situações trágicas, como o atropelamento do filho 

de  Manuela  em  “Tudo  sobre  minha  mãe”  (1999). Há  nos  filmes  mais  recentes  de 

Almodóvar  a  prevalência  por  planos  gerais  seguidos  por  planos  fechados,  dando  ao 

espectador a oportunidade de ter um conhecimento maior da cena antes de se desenvolver 

por completo, como é visto na cena da piscina em “Má educação” (2004).

Excluindo-se as diferenças de classe social, contexto histórico e orientação sexual, 

a proximidade que os filmes de Almodóvar mantém com o melodrama surrealista de Luis 

Buñel se mistura, para alguns críticos, com o universo feminino das novelas (HOLGUÍN, 

1999). O diretor manchego deu à sociedade espanhola um sentido cômico-dramático com 

pinceladas de surrealismo.

O cinema absorveu, desde o início do século XX, o repertório melodramático do 

teatro, caracterizado por uma ação intensa fundamentada em acontecimentos violentos e 

uma estrutura narrativa simples. Segundo Aumont (2003), o melodrama adquiriu o sentido 

mais especializado de “drama popular que acentua os efeitos patéticos, salientado por uma 

música expressiva”.

Do ponto de vista estético, a essência melodramática de Almodóvar é resultado de 

uma dramaturgia do excesso. Acima de tudo, o melodrama mais bem aparece nos filmes do 

diretor quando se transpõe a tragédia para o universo da classe média. Há uma mise-en-

scène que reforça a composição dos personagens. As situações do roteiro proporcionam 

um chamariz de contemporaneidade a esse melodrama almodovariano, distante daqueles 

conhecidos como “água com açúcar”.

Dentro da concepção espacial melodramática, o emprego do bolero aparece como 

explicação sentimental  de muitos personagens almodovarianos. A música nos filmes de 

Almodóvar  aparece de forma paralela,  onde som e imagem se complementam e fazem 

parte de um todo indivisível. O amor desgarrado e a paixão desatada, temas recorrentes do 

diretor, alcançam com o bolero o clímax mais explícito.

No filme “Matador”  (1986),  o  bolero “Esperame en el  cielo”,  interpretado pela 

cantora Mina, impõe a carga emotiva necessária à sequência em que a advogada feita pela 

atriz  Assumpta  Serna  pergunta  ao  amante  e  toureiro  Diego  (Nacho  Martinez)  se  ele 
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gostaria  de  vê-la  morta.  À  resposta  afirmativa  do  matador,  como  os  toureiros  são 

conhecidos na Espanha, a música entra em cena.

Já os boleros “Soy infeliz”  e “Puro teatro”,  executados  nas sequências  inicial  e 

final, respectivamente, de “Mulheres à beira de um ataque de nervos”, ajudam o espectador 

a entender melhor a situação em que se encontram os personagens em cena. No início, 

Pepa (Carmem Maura) se mostra uma mulher infeliz, por ter sido abandonada pelo amante. 

Ao final, ela está recomposta da desilusão amorosa e, como numa vingança, despreza o 

homem que amou por muitos anos ao perceber que tudo que ele fizera pelo casal  não 

passara de puro teatro.

Anos antes,  “La bien  pagá”,  de  Miguel  de Molina,  surge em “Que fiz  eu para 

merecer isto?!” quando a dona-de-casa Glória, também interpretada por Carmem Maura, é 

impedida de reclamar ao marido sobre a vida de pobreza que levam, no mesmo instante 

que ele a seduz para fazerem sexo. Em “Kika”, a personagem de Bibi Andersen, depois de 

fazer sexo com o amante, observa a lua cheia da varanda do apartamento ao som de "Luz 

de luna", interpretada pela cantora Chavela Vargas.

Ainda encontramos na filmografia de Almodóvar os boleros “Lo dudo”, do grupo 

vocal Los Panchos, e “Dejame recordar”, de Bola de Nieve, em “A Lei do Desejo”, e “Salí 

porque salí”, do cantor Cheo Feliciano, mas que em “Maus Hábitos” é cantado pela atriz 

Cristina Sanchez Pascoal, que interpreta uma cantora de... boleros. Na sequência final de 

“A flor do meu segredo”, a música “Tonada de luna llena”, cantada por Caetano Veloso, 

embala o espectador a um conforto que finalmente a protagonista  Leo Macías (Marisa 

Paredes) parecerá encontrar na vida. 

Já para os personagens modernos, alguns usuários de drogas, Almodóvar utiliza o 

rock  e  o  punk  para  compor  o  fundo  musical  das  cenas.  Muitos  rocks  presentes  na 

filmografia  de  Almodóvar,  sobretudo  em  seus  dois  primeiros  longas-metragens,  são 

produções  do próprio  Almodóvar  com o cantor  Fábio  McNamara.  Ambos  chegaram a 

formar  uma  dupla  de  punk  rock  espanhol.  Maquiagem forte  e  combinação  de  roupas 

femininas com masculinas eram marcas representativas da dupla, que se apresentou em 

canais de televisão da Espanha, no início dos anos 1980, e até mesmo no segundo longa-

metragem de Almodóvar, “Labirinto de paixões”, onde cantou “Gran ganga”. 

“Voy  a  ser  mamá”  e  “Satanasa”,  duas  outras  composições  de  Almodóvar  & 

McNamara,  aparecem  na  festa  de  lançamento  do  filme  dirigido  pelo  personagem  de 

Eusebio Poncela em “A lei  do desejo”. Em “Ata-me!”,  numa sequência em que idosos 
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dançam numa boate, cena de um comercial de plano de previdência privada, a música de 

fundo é "Susan get down", também da dupla.

Almodóvar  ainda  fabricou  um  mundo  heterodoxo  permeado  pelo  universo  das 

grandes cidades do século XX, da publicidade, dos filmes hollywoodianos, da música pop 

e do dinheiro. García de León (1989) aprofunda mais ainda essa questão:

En su narración la estructura temporal que había dominado el relato se 

desabilita y da paso a una estética basada en la yuxtaposición.  Del 

mismo  modo  que  habían  hecho  algunos  arquitectos  postmodernos, 

como reacción a la frialdad de la arquitectura  moderna,  instaura el 

pastiche. (...) Almodóvar es postmoderno en la utilización deliberada 

de esos elementos,  que se oponen al  racionalismo o al  buen gusto 

tradicional.  Y en esse  aspecto,  su cine contiene  todas  las  premisas 

estéticas de uma postmodernidad que asiste a los estertores del siglo 

dando la respalda a las reglas (GARCÍA DE LEÓN, 1989, p. 190)12.

A predileção por personagens femininas deu ao cineasta a alcunha de diretor de 

atrizes, de mulheres, e grande conhecedor da alma feminina. Almodóvar cria personagens 

femininas e reivindica o papel da mulher na sociedade. Não à toa, dos 17 longas-metragens 

já rodados pelo diretor, 12 filmes apresentam personagens femininas como protagonistas. 

Somente em cinco deles os homens aparecem como personagens principais de seus filmes 

–  em “A lei  do  desejo”,  “Matador”,  “Carne  trêmula”,  “Fale  com ela”  (2001)  e  “Má 

educação”. Em “Fale com ela”, os personagens Benigno e Marcos conduzem a trama, mas 

são as personagens femininas em coma, silenciosas, que motivam a narrativa. “A lei do 

desejo” e “Má educação” apresentam protagonistas masculinos homossexuais.

Em várias  ocasiões,  admitiu  o  diretor,  ele  escreveu papeis  que,  de última hora, 

mudaram de  sexo,  de  homem a  mulher.  Para  Almodóvar,  as  mulheres  têm,  em geral, 

menos sentido do ridículo, e são mais espontâneas. Nos seus filmes, as mulheres são fortes, 

carregam a independência moral, segundo a própria experiência do cineasta com sua mãe, 

suas irmãs e sua avó (POLIMENI, 2004, p. 83).

12 Tradução minha: “Em sua narração, a estrutura temporal que havia dominado o relato se desabilita e dá 
passo a uma estética baseada na justaposição.  Do mesmo modo que haviam feito alguns arquitetos pós-
modernos,  como reação à fragilidade da arquitetura moderna,  instaura o pastiche.  (...)  Almodóvar é pós-
moderno na utilização desses elementos, que se opõem ao racionalismo ou ao bom gosto tradicional. E, nesse 
aspecto, seu cinema contém todas as premissas estéticas de uma pós-modernidade que atende aos suspiros do 
século dando respaldo às regras.”
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Além das mulheres, Almodóvar evidenciou outros tipos de personagens. Na maior 

parte são gays, prostitutas, lésbicas, masoquistas, ninfomaníacos, freiras drogadas, médicos 

fracassados,  assassinos  potenciais,  travestis,  roqueiros,  até  ejaculadores  precoces.  No 

mundo almodovariano,  um pai pode desvirginar a própria filha,  um padre e uma freira 

podem discutir sobre o figurino utilizado no último filme a que assistiram.

A religião é outra constante dos filmes de Almodóvar; ganha contornos de pura 

iconografia.  A relação  do  diretor  com a  religião  apresentou-se,  primeiramente  em sua 

filmografia, puramente decorativa, enfeitada com elementos do kitsch. No início de “Ata-

me!”, um quadro com o Coração de Jesus e de Maria é multiplicado por três enquanto o 

plano se abre, tal como fez Andy Warhol num retrato de Marylin Monroe. Em seguida, 

aparece a imagem de uma virgem barroca com Jesus e seus cordeiros, junto com a estampa 

do anjo da guarda e uma escultura da morte de São Sebastião, santo ícone de referência 

gay. Em “Má educação”, porém, Almodóvar decide ir para o  front e transforma o filme 

num dos ataques mais contundentes à cegueira proposital da Igreja frente à sensação de 

pecado que coloca sobre seus fiéis.

Almodóvar resulta de uma classe social determinada, a classe média espanhola. Por 

isso,  sua  condição  social  também se  torna  um elo  estético  e  temático,  como  ocorreu, 

principalmente, em “Que fiz eu para merecer isto?!”, ao retratar a vida dura da dona-de-

casa Glória, interpretada por Carmem Maura. A classe média espanhola, que o diretor tão 

bem conheceu enquanto trabalhou na Companhia Telefônica da Espanha, também foi o 

ambiente  social  predominante  em  filmes  como  “Kika”,  “Tudo  sobre  minha  mãe”  e 

“Volver”,  ao  apresentar  as  vidas  da  maquiadora  Kika  (Verónica  Forqué),  da  atriz  de 

simulação  de transplante  Manuela  (Cecilia  Roth),  e da cozinheira  Raimunda (Penélope 

Cruz) e sua irmã cabeleireira ilegal Sole (Lola Dueñas), respectivamente.

1.3 O kitsch, uma estética à parte 

“Essas imagens podem ferir a sua sensibilidade, se é que ainda tem”. O alerta, em 

tons de conselho e provocação, é dado por Andrea Caracortada, apresentadora do programa 

de TV policialesco “Lo peor del día”, no filme “Kika” (1993), o 10º longa-metragem de 

Pedro Almodóvar.  O telespectador  do programa,  patrocinado  pelo Leche  La  Real,  e  o 

espectador do filme veem em seguida a exibição de um vídeo amador,  em VHS, onde 

Joaquim, “O Português”, atira contra a ex-mulher e foge, tudo gravado por uma câmera 

acoplada no capacete da própria Andrea Caracortada, que entrevistava a vítima naquele 
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momento. De volta ao palco de “Lo peor del día”, Andrea entrevista a mãe de Joaquim, 

que mesmo depois de ter visto as imagens do assassinato cometido pelo próprio filho – 

assim como os telespectadores do programa e os espectadores de “Kika” – ainda acredita 

em sua inocência.

A sequência descrita é apenas uma, entre várias rodadas por Pedro Almodóvar em 

toda a sua filmografia de longas-metragens – do primeiro, “Pepi, Luci, Bom y otras chicas 

del montón” (1980), ao 17º, “Abraços partidos” (2009) –, cuja presença de um meio de 

comunicação  de  massa  –  como  a  televisão  –  ou  de  um  profissional  da  área  – 

apresentadores  de  telejornais,  por  exemplo  –  cumprem  fundamental  desempenho  no 

desenrolar  da narrativa de cada filme,  configurando-se, assim,  em aspecto relevante  da 

obra do diretor espanhol. Esse tipo de sequência, que se apresenta recorrente na filmografia 

de Almodóvar,  quase sempre é permeado por uma das características  estéticas  da obra 

almodovariana:  a  utilização  do  kitsch,  como  apontam  autores  que  já  analisaram  a 

filmografia do diretor. O kitsch, vale a ressalva, não se restringe às cenas estudadas neste 

trabalho, mas também se faz presente na construção de demais personagens, como donas-

de-casa da classe média espanhola, ou mesmo na decoração e montagem dos cenários dos 

filmes do diretor. 

O termo kitsch é um vocábulo alemão de difícil tradução, sendo utilizado em quase 

todos os idiomas, como no português. Segundo Polimeni (2004, p. 15), a palavra provém 

do léxico de meados do século XVIII, e originalmente alude à tarefa artesanal de fazer 

móveis novos a partir de velhos. A palavra verkitschen significa, por sua vez, comprar gato 

por lebre, dar algo diferente ao solicitado. Ou seja, falsificar. 

A popularização do termo, no entanto, deu-se apenas na metade do século XIX, a 

partir  do  aparecimento  de  uma  nova  classe  de  endinheirados  na  Alemanha,  após  um 

período  de  acumulação  econômica  no  país,  de  acordo  com  o  ensaísta  argentino  José 

Amícola,  no  livro  “Camp  y  posvanguardia:  manifestaciones  culturales  de  un  siglo 

fenecido” (2000). Na mesma época, surgiu o termo sketch, a partir de turistas americanos 

que compravam, na Alemanha, imitações baratas de obras de arte por preços bem abaixo 

do praticado pelo mercado (GIESZ, 1994).

Eram burgueses sem cultura, mas com dinheiro, que procuravam imitar consumos 

artísticos  da  aristocracia  europeia.  Essa  nova  classe  social  produziu,  segundo Amícola 

(apud POLIMENI, 2004), “uma demanda especialmente significativa de um novo tipo de 

objeto, que pretendia recalcar a sensibilidade e o bom gosto dos seus possuidores”. Aos 
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olhos  de  especialistas,  porém,  esses  objetos  eram,  de  imediato,  considerados  falsos. 

(POLIMENI, 2004, p. 15).

A nova demanda se repete em outros países, e as burguesias do século XX passam a 

financiar a produção de objetos de imitação,  como alguns quadros pretensamente bons, 

mas de pintores de segunda categoria. Nas telas, pores-do-sol, ninfas e elfos em bosques, 

crianças pobres chorando; um universo sobrecarregado e singelo que ganharia espaço com 

o passar dos anos, impregnando também as classes médias e baixas. Anões de jardim e 

flores  artificiais  são  outros  produtos  típicos  dessa  obsessão  por  objetos  supostamente 

artísticos. 

Amícola também observa que, para além da esfera estética, a partir dos anos 60 do 

século XX o  kitsch é vinculado “com uma particular cultura gay,  na sua capacidade de 

usar, de modo crítico, a paródia” (apud POLIMENI, 2004, p. 19), principalmente através 

de performances artísticas em boates underground. Para ele, o kitsch é um dos elementos 

que, unido posteriormente aos estudos de gênero, colabora para o aparecimento de uma 

nova estética,  marcada  por  uma cultura  cada  vez mais  liberal  e  menos  ortodoxa,  num 

processo que começou na década de 60 e se consolidou nos anos 90 do século passado.

A “história” do  kitsch pode ser simplificada em dois momentos. O primeiro está 

ligado à época de ascensão da burguesia, que, para ostentar o poder econômico que passara 

a  ter,  contratava  pintores  e  artesões  amadores  para  reproduzir  quadros,  móveis  e  jóias 

usados pela nobreza, a preço menor. Nessa fase, o objeto revestia-se de valor sentimental. 

Já no início da década de 1920, com o aparecimento das grandes lojas de departamento nos 

Estados Unidos, Inglaterra e França, o kitsch encontra, nesses templos do consumo, terreno 

fértil  para  agradar  o  público.  Nesse  segundo  momento,  não  há  relação  afetiva  entre 

comprador e objetos; eles são apenas consumidos. Para perceber melhor essa mudança de 

fases  do  kitsch,  tomemos  as  formas  de  representação  religiosa.  Enquanto  no  primeiro 

momento do  kitsch ele se fundamenta na crença religiosa, no segundo o objeto passa de 

sagrado a divertido, é comprado por “estar na moda”. 

Abraham Moles,  em “O  kitsch:  a  arte  da  felicidade”  (1971),  considera  que  os 

princípios do kitsch do século XX são: a inadequação (o saca-rolhas que, na realidade, é o 

pênis ereto de um anjinho dourado; incômodo mas chamativo), a acumulação (a lâmpada 

de pé que imita uma árvore repleta de pássaros que cantam),  a sinestesia (caixinhas de 

música que são vidros de perfume e rádio ao mesmo tempo) e a mediocridade (camisetas 

baratas com reproduções do Davi, de Michelangelo, por exemplo).
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Como exemplo desses elementos  na filmografia  de Almodóvar,  encontramos no 

convento  de  “Maus  hábitos”  freiras  lésbicas  ou  viciadas  em  drogas,  além  da  madre 

superiora fã de atrizes hollywoodianas consideradas “pecadoras”, como Brigitte Bardot ou 

Ava Gardner. Ou, como já apresentado anteriormente, o quadro com o Coração de Jesus e 

de Maria  multiplicado por  três,  tal  qual  fez Andy Warhol  com um retrato  de Marylin 

Monroe, na sequência inicial de “Ata-me!”. Essa mistura de elementos opostos (sagrado e 

profano) remete às características do  kitsch atestadas por Moles, e cumpre a função de 

apresentar ao espectador dos filmes almodovarianos um modelo de transgressão que é dado 

como natural na narrativa.

 É porque o  kitsch se integra ao gosto geral, e passa a ser visto como fenômeno 

cultural – a partir de sua onipresença nas casas de classes mais baixas, na sua repetição 

incansável em representações religiosas e na multiplicação de seus elementos em terrenos 

em que se produziam as vanguardas –, que Almodóvar se interessa e se sente estimulado a 

incorporá-lo em seus filmes. É o kitsch como substantivo, a despeito de ser exótico ou feio, 

simplesmente integrado ao cotidiano das pessoas.

É o que pode ser observado nos apartamentos que servem como cenário dos filmes 

“Que fiz eu para merecer isto?!”, “Mulheres à beira...” e “Volver” – mas não só nestes. No 

primeiro, flores de plástico decoram todos os ambientes, ao mesmo tempo em que papéis 

de parede de cores berrantes, em bolinhas, se fazem presente até mesmo na cozinha. No 

segundo,  móveis  de  todas  as  cores  convivem  numa  harmonia  estranha,  do  telefone 

vermelho ao sofá verde-claro e a poltrona azul, e todos os personagens bebendo gazpacho 

de cor laranja berrante. Ao contrário dos anteriores, onde o kitsch se volta para o cômico, 

em “Volver” as cores das paredes do apartamento da protagonista Raimunda ganham uma 

postura documental para mostrar o ambiente doméstico da classe média de Madri. 

Diferente  de Moles,  o escritor  tcheco Milan Kundera,  no livro “A insustentável 

leveza do ser” (1984), propõe uma leitura do kitsch como sinônimo de política. Kundera 

foi um dos opositores do comunismo no continente europeu e sofreu, nos anos 1960, a 

repressão soviética durante a Primavera de Praga. Para ele, o comunismo no poder criou 

um kitsch totalitário, a imposição de um gosto único, onde os dissidentes iam parar no que 

podia ser um campo de concentração. Ademais, é kitsch quando um político corre atrás de 

uma criança para abraçá-la e beijá-la no rosto, sempre na frente das câmeras. Por outro 

lado,  a  falsidade  que  permeia  essa  situação  –  o  político  não  o  faria  jamais  se  não 

estivessem com ele jornalistas e demais profissionais que atuam nos meios de comunicação 

de massa – também remete à acepção que o próprio vocábulo kitsch possui. 
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Em “Sociologia da arte” (1975), Arnold Hauser apresenta outro lado do kitsch: “é 

ameno,  pode-se  desfrutar  gastando  menos  energias  espirituais,  responde  aos  prazeres 

hedonistas, mas se distingue das formas correntes e vulgares da arte popular porque tem 

pretensões.  O  kitsch necessita  figurar,  necessariamente,  como arte”,  sustenta.  Por outro 

lado, “os produtos da indústria do entretenimento consumidos por um público inculto ou 

meio inculto raramente pretende tal coisa”, compara Hauser (POLIMENI, 2004, p. 20). 

Ainda de acordo com Hauser, “por mais altas que sejam suas pretensões, o kitsch é 

uma pseudoarte, arte em forma barata, sentimental,  representação falsificada, falácia, da 

realidade13. Essencialmente, o kitsch é um sonho, uma imagem ideal da existência”. Émili 

Fauguet, ao apontar as características do melodrama, afirma que “há que se crer no kitsch a 

fim de produzir kitsch bom, eficaz” (POLIMENI, 2004, p. 22). 

Por meio de Almodóvar, o kitsch transformou-se em sucesso comercial e de crítica 

cinematográfica.  “Mulheres  à  beira  de  um ataque  de  nervos”,  filme  que  catapultou  a 

carreira do diretor ao exterior, foi o longa-metragem mais visto pelos espanhóis naquele 

ano,  e  rendeu  o  recorde  de  bilheteria  de  então  do  cinema  espanhol:  um  milhão  e 

quatrocentas mil pesetas. Mais de 20 anos depois, em 2007, “Volver” se transformou na 

maior  bilheteria  alcançada  –  US$  160  mil  dólares  em  dois  dias  de  exibição  –  por 

Almodóvar no Japão, país de hábitos e heranças culturais diametralmente opostos aos da 

Espanha,  e  recebeu,  do  Festival  de  Cannes  daquele  ano,  o  prêmio  coletivo  de  melhor 

atuação feminina para as atrizes do filme.

Essa teia de relações entre artista,  seus pares, crítica e mercado nos leva para a 

noção de campo apresentada por Bourdieu (1996, p. 15). Ao se debruçar sobre o campo 

literário, Bourdieu expande sua avaliação e afirma que 

procurar na lógica do campo literário ou do campo artístico, mundos 

paradoxais  capazes  de  inspirar  ou  de  impor  os  ‘interesses’  mais 

desinteressados, o princípio da existência da obra de arte naquilo que 

ela tem de histórico, mas também de trans-histórico, é tratar essa obra 

como um signo  intencional  habitado  e  regulado  por  alguma  outra 

coisa, da qual ela é também sintoma. É supor que aí se enuncie um 

impulso  expressivo  que  a  formalização  imposta  pela  necessidade 

social do campo tende a tornar irreconhecível (BORDIEU, 1996, p. 

15-16).

13 Esclareço que os termos “formas correntes e vulgares da arte popular” e “pseudoarte”, aos quais Hauser se 
refere ao kitsch, são visão própria daquele autor. 
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Em  outras  palavras,  o  campo  da  arte  seria  como  um  sistema  estruturado  de 

posições, com regras instituídas que regem o acesso e o êxito ao campo, determinando a 

posição ocupada por seus atores. O campo se constitui um espaço de autonomia relativa 

perante o resto da sociedade, com lógica particular. Para Bourdieu, a circulação de uma 

obra de arte passa pelo aval da crítica (um desses atores), que faz parte de um todo, o 

campo.

Diante das acepções expostas sobre o  kitsch, sua versão almodovariana apresenta 

semelhanças  com  a  “capacidade  de  usar,  de  modo  crítico,  a  paródia”,  como  atestou 

Amícola,  e  se  identifica  com  as  características  de  inadequação  e  sinestesia  do  kitsch 

apontadas  por  Moles  (apud POLIMENI,  2004).  As  próprias  sequências  objeto  deste 

trabalho, as situações-mídia construídas por Almodóvar em seus filmes, parodiam com as 

situações análogas exibidas em nosso cotidiano. Em “Fale com ela”, a entrevistadora que 

derruba a entrevistada no chão, em pleno programa ao vivo, somente para que ela não fuja 

às suas perguntas é um exemplo disso. Em “Ata-me!”,  o boneco mergulhador serve ao 

mesmo tempo como brinquedo e como aparelho de masturbação para a personagem que 

toma banho.

O  kitsch ainda  aparece  na  obra  almodovariana  na  extravagância  das  roupas  e 

adereços utilizados pelos personagens, na decoração dos ambientes e eletrodomésticos – 

flores de plástico e garrafa para suco em forma de abacaxi, em “Mulheres à beira...” e 

“Kika”,  respectivamente  –,  na  maquiagem  de  cores  fortes  que  ressaltam  imperfeições 

físicas das atrizes – como no caso de Rossy de Palma, que possui um nariz adunco –, no 

uso de texturas de animais, caso do assento de pelúcia com textura de oncinha do “Mambo 

Táxi”, também em “Mulheres à beira de um ataque de nervos”. 

1.4 Autoria e diegese de Pedro Almodóvar

Pierre Bourdieu questionou em seu livro “As regras da arte” (1996): 

A  reivindicação  da  autonomia  da  literatura,  que  encontrou  sua 

expressão exemplar no Contre Sainte-Beuve de Proust, implica que a 

leitura dos textos literários seja exclusivamente literária? É verdade 

que a análise científica esteja condenada a destruir o que constitui a 

especificidade  da obra  literária  e  da  leitura,  a  começar  pelo prazer 

estético? (BOURDIEU, 1996, p. 12).
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O próprio  sociólogo  responde  no  mesmo  livro  que  não.  A  comprovação  disso 

estaria em “A educação sentimental” (1869), do escritor francês Gustave Flaubert. E os 

argumentos  do  aparecimento  na  literatura  de  um Flaubert  sociólogo  são  evocados  por 

Bourdieu ao tecer  as possibilidades e impedimentos  de relações  sentimentais,  políticas, 

econômicas e sociais entre as personagens do livro de Flaubert. 

Eis a história do livro de Flaubert: Frédéric Moreau, estudante em Paris por volta de 

1840, apaixona-se pela sra. Arnoux, mulher de um editor de arte com loja em Montmartre. 

Para se aproximar dela, tenta gravitar em torno de Dambreuse, banqueiro que o rejeita. 

Desiludido, vai para Nogent onde descobre uma herança inesperada. Imaginando contatos 

mais  próximos  com os  Arnoux,  retorna  a  Paris,  onde  mais  uma  vez  a  sra.  Arnoux o 

decepciona  na  acolhida.  Rejeitado,  cai  nos  braços  da  cortesã  Rosanette.  Em torno  de 

Frédéric,  um grupo  de  jovens  gravita  em torno:  Martinon,  Cisy,  Sénécal,  Dussardier, 

Hussonnet  e  Deslauriers.  Testemunha  da  revolução,  Frédéric  passa  à  amante  da  sra. 

Dambreuse,  mas o romance não dura muito tempo. Mais uma vez, retorna a Nogent, e 

quinze anos mais tarde a sra. Arnoux o visita. Confessam o amor que sentiam um pelo 

outro, mas separam-se para sempre. 

Flaubert,  ao  escrever  “A  educação  sentimental”,  objetiva  nas  personagens  as 

estruturas sociais da França no século XIX. O sentimento, naquela época, está ligado à 

posição social em que cada personagem se inseria. Segundo Bourdieu, 

as  personagens-referências,  Arnoux  e  Dambreuse  especialmente, 

funcionam como símbolos encarregados de marcar  e de representar 

posições  pertinentes  do  espaço  social.  O  trabalho  de  escrita  (de 

Flaubert) cria, assim, um universo saturado de detalhes significativos 

e,  por  isso,  mais  significante  que  o  natural,  como o  testemunha a 

abundância  dos  indícios  pertinentes  que  fornece  à  análise 

(BOURDIEU, 1996, p. 19).

O “sociólogo” Flaubert reconstitui, assim, uma “realidade” social suscetível de ser 

confirmada num cotidiano concreto, da ordem do visível e do sensível. Ademais, o autor 

constrói sistemas de relações capazes de explicar dados sensíveis. “Ocorre que a estrutura 

do espaço social no qual transcorrem as aventuras de Frédéric, é também a estrutura do 

espaço social no qual seu próprio autor estava situado”, sinaliza Bourdieu (1996, p. 17) 

sobre Flaubert.
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O regime ditatorial de Francisco Franco termina em novembro de 1975 com a sua 

morte. O Rei Juan Carlos I, então, é proclamado rei da Espanha; sem oposição, já que ao 

longo destas quatro décadas, os aspectos mais rígidos do regime franquista haviam sido 

amenizados.  Eleito  democraticamente,  o  novo  Parlamento  elabora  em  1978  a  nova 

Constituição do país. No começo dos anos 1980, depois de um golpe de estado fracassado, 

são disputadas novas eleições, vencidas pelo Partido Socialista Obrero Español (PSOE) em 

maioria  absoluta.  É  quando  a  Espanha  consegue  manter  certa  estabilidade  econômica, 

passando  a  membro  efetivo  da  Comunidade  Econômica  Europeia  em  1986.  É  nesse 

momento de uma Espanha já livre, porém ainda ligada ao tempo sombrio de Franco, que a 

figura de Pedro Almodóvar aparece. 

Diferente da Roma de Fellini, eivada das memórias do diretor, e que assim remete a 

tempos distintos e muitas vezes oníricos, a Madri de Almodóvar se apresenta como uma 

construção  que  busca  projetar  o  presente  e  trazer  de  maneira  clara  as  marcas  desse 

presente14.  Podemos  falar  de  um  cinema  de  ruptura  na  medida  em  que  a  sociedade 

mostrada é marcada pela música de seu tempo – o rock das bandas alternativas da movida 

madrileña –,  por  objetos  contemporâneos  e  por  personagens  concebíveis  unicamente 

naquele espaço social  – estilistas,  desenhistas,  músicas,  atores de companhias de teatro 

não-comerciais  –,  além  de  não  ter  sido  apresentada  anteriormente  por  nenhum  outro 

cineasta.  Assim,  nos afastamos de uma imagem de ordem e organização  que se busca 

projetar nas sociedades ditatoriais. O lugar da ordem é o lugar por excelência do conhecido 

e do previsível: conhecem-se as histórias e sabe-se o que esperar de seus personagens. O 

cinema de Almodóvar instaura a surpresa, o inusitado, o inesperado. O contraponto não se 

faz apenas em seus conteúdos, mas, sobretudo, por meio da forma. 

O jornalista Borja Casani, em entrevista às autoras do livro “Pedro Almodóvar: la 

otra España cañí” (1989), em 25 de junho de 1988, esclarece o papel do cineasta entre as 

fases por quais a movida madrileña passou: 

Al principio se pensaba que con estar presente en todo (...) eras más 

importante, porque como no había comercio era suficiente en aquel 

momento. Uno iba al Rock-Ola y veía a Pedro, veía a un mito que no 

tenía  que  ser  contrastado  con  el  mercado.  El  fue  uno  de  los  más 

brillantes en el momento del jolgorio, frívolo, estar en la última onda, 

ser simpático, hacer chistes, etc. El contraste con el mercado es una 
14 Mas Pedro Almodóvar, no entanto, também recorre, muitas vezes em sua filmografia, a um passado que 
remete à vida interiorana espanhola, como em “Que fiz eu para merecer isto?!”, “A flor do meu segredo” ou 
“Volver”.
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nueva fase. La movida desaparece cuando se tiene que contrastar con 

el mercado. Hay una depuración. Los más impostores se retiran. Pedro 

es el único que se salva en cine. Cumple um papel fantástico en el 

momento de la reconversión industrial de todo este proceso. Crea una 

productora propia com su Hermano, cuando rechazan las productoras 

convencionales pensando que iba a ser un ‘bluff’, una cosa coyuntural. 

Y es capaz de dar el salto internacional que es la última fase de este 

processo. (GARCÍA DE LEÓN, 1989, p. 132)15

Como  Bourdieu  nos  faz  pensar  sobre  Flaubert,  podemos  considerar  Pedro 

Almodóvar um analista da Madri pós-Franco. Almodóvar pertencia ao grupo de artistas da 

movida  madrileña.  E  ele  mesmo  buscou  reproduzi-la  nos  seus  dois  primeiros  longas-

metragens comerciais – “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón” (1980) e “Labirinto 

de paixões” (1982). 

A realização de “Pepi, Luci, Bom...” tem uma história inusitada. Quando publicou a 

fotonovela “Ereciones generales” na revista “El Víbora”16, em 1980, Almodóvar fazia um 

pequeno papel de uma adaptação de “As mãos sujas”, de Jean-Paul Sartre, na companhia 

teatral independente Los Goliardos, cuja primeira atriz era Carmem Maura, já reconhecida 

como artista de promissor futuro profissional.

Uma  noite,  Almodóvar  contou  a  Carmem  Maura  no  camarim,  enquanto  se 

maquiavam para uma apresentação, a história de uma fotonovela que havia pensado. Ela, 

que já havia escutado outros relatos seus, lhe disse que esse era muito mais interessante, 

que deveria transformar a fotonovela em um filme.  Desse impulso nasceu “Pepi,  Luci, 

Bom...”, seu primeiro longa-metragem comercial. Carmem, que seria uma figura central 

em sua filmografia, e outro ator do grupo, Félix Rotaeta, se dedicaram a buscar o dinheiro 

necessário para levar adiante o projeto, confiantes de que havia ali um iminente cineasta de 

sucesso.  Conseguiram apenas  meio  milhão  de  pesetas,  batendo  às  portas  de  amigos  e 

conhecidos. 

15 Tradução minha: “A princípio se pensava que estar presente em todos os lugares era o mais importante, 
porque como não havia mercado, isso era suficiente naquela época. Alguém ia ao Rock-Ola e via Pedro, mas 
via um mito que não tinha porque se opor ao mercado. Ele foi um dos mais brilhantes naquele momento de 
festa, era simpático, etc. A oposição ao mercado é uma nova fase. A movida desaparece quando é obrigado a 
se opor ao mercado. Há uma depuração. Os mais impostores se retiram. Pedro é o único que se salva no 
cinema. Cumpre um papel fantástico num momento de modernização industrial. Cria uma produtora própria 
com seu  irmão,  quando fecham as  produtoras  convencionais  pensando  que  ia  ser  um blefe,  uma  coisa 
conjuntural. E é capaz de dar um salto internacional, que é a última fase desde processo.”
16 A revista “El Víbora” foi editada entre os anos de 1979 e 2004. Nos primeiros anos da publicação, que 
apresentava histórias em quadrinhos alternativas sem censura,  com cenas  de sexo, consumo de drogas  e 
muita violência, chegou a tiragens de 70 mil exemplares nos anos 1980.
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Em “Pepi, Luci, Bom...”, Almodóvar liderou uma equipe de estreantes, como ele, 

em longa-metragem.  Realizado  em 16  milímetros,  o  filme  passa  ao  largo  de  regras  e 

normas. Com problemas técnicos e atuações esquemáticas, Almodóvar explicita a natureza 

fotonovelesca da história ao resumir algumas sequências através de cartazes, o que agradou 

ao público mais jovem. Diferentemente de outras películas espanholas bem interpretadas e 

com mensagem ideológica que procuravam divulgar ao mundo uma visão progressista da 

Espanha, recém liberta dos tempos de Franco. Para Almodóvar, o cinema comprometido 

dos  anos  de  transição  para  a  democracia  era  tecnicamente  superior  ao  seu,  mas  não 

encontrava  em suas histórias  nada que refletisse  o universo em que ele  e seus amigos 

viviam.

Segundo  Polimeni  (2004,  p.  61),  no  momento  em  que  Almodóvar  começou  a 

carreira em longas-metragens, apenas quem havia visto – e eram muito poucos na Espanha 

e no mundo – os filmes de realizadores  underground estadunidenses John Waters, como 

“Pink  flamingos”,  ou  Paulo  Morrissey,  como  “Trash  o  caliente”  (Heat),  poderiam 

encontrar lógica no estilo de Almodóvar. 

“Pepi,  Luci,  Bom  y  otras  chicas  del  montón”  converteu-se  em  obra  de  culto, 

ficando mais de quatro anos em cartaz no cine Alphaville, de Madri. Seus proprietários se 

ofereceram como  produtores  do  segundo  longa-metragem do  diretor,  beneficiado  pelo 

enorme boca-a-boca que destacava o feito de alguém que sabia o que dizer com distinção, 

mesmo que não soubesse de todo modo como fazê-lo. Visto ao longo do tempo, “Pepi, 

Luci,  Bom...”  apresenta  uma série  de  características,  ambientes  e  questões  que  seriam 

vistas no restante da obra do diretor durante os anos 1980: personagens femininas fortes, 

despreocupadas com convenções sociais e mais dispostas a aproveitar os bons momentos 

da vida, até mesmo se para isso for preciso o uso de drogas, como as freiras de “Maus 

hábitos”  –  viciadas  em êxtase  –  ou  as  mulheres  de  “Carne  trêmula”,  apreciadoras  de 

maconha junto a seus maridos. Enfim, Almodóvar leva ao cinema uma Espanha moderna, 

que acorda de uma ditadura longa e moralista, sem deixar de ser profundamente espanhol: 

colorido e melodramático. O vestuário chamativo, a violência no sexo, a amizade entre as 

mulheres e as drogas encontrariam na obra almodovariana um ninho aconchegante.

No filme aparecem duas figuras básicas de sua filmografia futura: Carmem Maura, 

no papel de Pepi, e a argentina Cecilia Roth, num papel menor, de apresentadora. A jovem 

cantora Alaska, figura central da movida madrileña, e a atriz Julieta Serrana, outra figura 

fetiche de sua obra, são outros nomes importantes numa película onde havia apenas um 

homem, Félix Rotaeta, um policial.
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Em 1982, Almodóvar conseguiu filmar seu segundo longa-metragem, produto de 

um roteiro mais elaborado que o anterior.  “Labirinto de paixões” foi um trabalho mais 

profissional, com orçamento 40 vezes superior ao de seu filme inicial. Uma comédia cuja 

intenção  era  mostrar  Madri  como uma cidade  cosmopolita  onde  qualquer  fato  poderia 

acontecer a qualquer momento. Em sua lógica, era possível que o filho do imperador de 

Tirânia,  interpretado  por  Imanol  Arias,  vivesse  incógnito  na  cidade  e  frequentasse  os 

ambientes  dos  anos  finais  da  movida  madrileña,  convivendo  com  músicos,  pintores, 

travestis  e desenhistas.  O longa-metragem tem sequências de ação, musicais,  toques de 

comédia romântica e até crônica realista, numa ode à liberdade estética. O filme conta a 

história de dois indivíduos para quem o sexo é uma perdição – Sexilia, interpretada por 

Cecilia Roth, e Riza Niro, feito por Imanol. Em “Labirinto de paixões”, o toque kitsch do 

nome Sexilia não era simples casualidade; sintonizava-se com a descoberta, pela juventude 

espanhola, da liberdade sexual, abafada durante os anos da ditadura de Franco com o apoio 

da Igreja Católica, de forte presença no país.

Segundo Almodóvar,  em entrevista  para  a  revista  “Les  Inrokuptibles”,  20  anos 

depois da realização de seu segundo longa-metragem, 

a movida não foi um movimento de geração nem ideológico, foi uma 

explosão, uma liberação dos anos em que Franco agonizava sem fim. 

Já não se temia a polícia. Havíamos decidido, jovens e menos jovens, 

gozar a vida, simplesmente em oposição às pessoas dos anos 1970, 

que  eram  mais  contestatórias,  politizadas  e  inclementes.  Nós  não 

estávamos politizados em aparência,  mas nossa postura também era 

política (POLIMENI, 2004, p. 65).

A postura política de Almodóvar sobressai-se ao dar a ver pessoas, situações que, 

anteriormente à sua obra, não apareciam no cinema espanhol17. Os filmes de Almodóvar, 

por isso, podem ser considerados políticos. Mas não por abordar temas sociais ou eventos 

políticos,  aproximando-se  da  estética  naturalista.  Os  filmes  do  cineasta  manchego, 

principalmente  os da primeira  década  de sua carreira,  são políticos  porque evidenciam 

personagens outrora marginais no cinema, apresentam suas reivindicações e por trazer a 

17 Os filmes de Pedro Almodóvar são os primeiros do cinema espanhol a explorar o  kitsch e personagens 
considerados marginais que saíram do circuito independente e restrito a festivais para um circuito comercial, 
de  distribuição  mais  ampla.  É  certo  que  as  alegorias  produzidas  pelo diretor  Carlos  Saura  também são 
exemplos de uma produção política do cinema espanhol,  mas Almodóvar é o pioneiro na abordagem de 
temáticas, como já observado, consideradas marginais, tal qual a homossexualidade, o uso de drogas etc. 
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mulher,  repetidamente,  para  o  centro  da  ação  cinematográfica.  Como  mostrado 

anteriormente,  são  as  personagens  femininas  que  movimentam  a  filmografia  de 

Almodóvar. 

É preciso reconhecer ainda diferenças entre a movida vivenciada por Almodóvar e 

o  movimento  literário  ao  qual  Flaubert  pertenceu.  Flaubert  foi  um  dos  mestres  do 

Realismo,  movimento  estético  de  reação  ao  subjetivismo  do  Romantismo  europeu  na 

segunda  metade  do  século  XIX.  O  romance  realista  procurava  harmonizar  a  arte  e  a 

realidade,  buscava  uma  abordagem  objetiva  da  realidade,  em  contraponto  ao  capital 

simbólico burguês do século XVIII, onde a arte era vista com valor moral e mensagem 

positiva. A reação a isso foi o Realismo, que investia na verossimilhança da história, tal 

como  podemos  observar  em  “A  educação  sentimental”.  As  histórias  de  “Pepi,  Luci, 

Bom...” e “Labirinto de paixões” podem não ser verossimilhantes, mas o ambiente onde 

circulam seus personagens é. A atmosfera libertária pós-ditadura franquista está impressa 

nos dois filmes.

Se Bourdieu (1996, p. 40) evoca em “A educação sentimental”, de Flaubert, uma 

relação  entre  o  autor  e  o  protagonista  Frédéric,  onde  é  possível  identificar  “projeções 

complacentes e ingênuas do gênero autobiográfico”, num trabalho de “objetivação de si, de 

autoanálise,  de socioanálise”,  podemos identificar relações entre Pedro Almodóvar  e as 

personagens adolescentes e jovens – notadamente as protagonistas – de seus dois primeiros 

filmes comerciais. Elas são tipos que poderiam ter sido retiradas de qualquer festival de 

música alternativa, ou desfile de moda, ou maratona de filmes trash, que muito ocorriam 

durante os anos da movida madrileña. 

O próprio Almodóvar  poderia  ser o protagonista de seus filmes.  Tanto que,  em 

“Labirinto de paixões”, há uma sequência em que ele próprio vai para a frente da câmera e 

se  apresenta,  ao  lado  do  cantor  Fábio  McNamara,  num  festival  de  bandas  de  rock 

independentes. Eles cantam uma das composições roqueiras feitas em parceria na vida real, 

como numa noite qualquer dos tempos de movida. Tais personagens e situações passam a 

ter  uma  existência  cinematográfica,  logo,  estética.  Assim,  uma  nova  matriz  de 

interpretação surge junto com esse cinema. 

Quando Pedro Almodóvar se lança no cinema, é com a energia de alguém que há 

muito tempo ganhou impulso realizando curtas-metragens e entrando no ritmo cada vez 

mais intenso e festivo que acompanha o retorno de Madri à democracia, à vida. (...) Nessa 

época, para Pedro Almodóvar, a vida madrilenha se assemelha a um filme – uma comédia 

de um gênero novo. (STRAUSS, 2008, p. 19)
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Bourdieu  (1996,  p.  28),  em  “As  regras  da  arte”,  argumenta  que  “A  educação 

sentimental”, de Flaubert, é uma história de um grupo onde “a estrutura que organiza a 

ficção,  e  que fundamenta  a  ilusão de realidade  que ela  produz,  dissimula-se,  como na 

realidade,  sob as interações entre pessoas, que ela estrutura”.  O autor recorre,  assim,  à 

capacidade de verossimilhança que Flaubert impõe em sua obra. Podemos aqui recorrer, 

mais uma vez reconhecendo e atentando para a diferença entre as linguagens da escrita 

(literária) e do cinema, ao conceito de diegese para falar dos filmes de Pedro Almodóvar. 

A diegese é uma espécie de estrutura que organiza a narrativa cinematográfica ficcional.

Mas de que forma, com quais efeitos, uma obra como “A educação sentimental” 

reconstitui a estrutura do mundo social em que foi produzida, a partir de estruturas sociais 

que seriam a base fundante da obra onde essas mesmas estruturas se revelam? Segundo 

Bourdieu (1996, p. 48), através da produção de um efeito de crença (antes que de real). “O 

‘efeito de real’ é essa forma muito particular de crença que a ficção literária produz através 

de uma referência denegada ao real designado que permite saber o que ele é realmente”. 

No cinema, é a diegese que nos ajuda a crer nesse “efeito de real” de que Bourdieu analisa. 

Almodóvar filmou, ao mesmo tempo em que criou, uma sociedade onde convivem 

as  donas-de-casa,  os  roqueiros,  os  punks,  os  policiais  e  os  drogados.  Ele  fabricou um 

mundo heterodoxo e descarado permeado pelo universo das grandes cidades do século XX, 

dos  meios  de  comunicação  de  massa,  dos  filmes  hollywoodianos  melodramáticos  das 

décadas  de 1940 a 1960, da cultura  pop.  Isso significa que o filme dá uma existência 

visível a um mundo interdito a muitos e dota de tessitura os personagens. No jogo entre o 

imaginário e o real, o invisível e o visível, a essência e a existência, o filme causa um 

estranhamento em nossa visão e provoca a constituição de um novo campo de pensamento 

e de reflexão (MERLEAU-PONTY, 1985).

Teoricamente, esse “mundo” criado por Almodóvar é a sua própria diegese: “no 

filme, a contrapartida da diegese é, com certeza, tudo o que se refere à expressão, o que é 

próprio do meio: um conjunto de imagens específicas, de palavras (faladas ou escritas), de 

ruídos, de música – a materialidade do filme” (VANOYE, 2006, p. 41). Designa, portanto, 

o universo da ficção, o “mundo” mostrado e sugerido pelo filme.

De acordo com a definição de Christian Metz (apud AUMONT, 2007, p. 78), a 

diegese é “a instância representada do filme, ou seja, o conjunto da denotação fílmica: a 

própria narrativa, mas também o tempo e o espaço ficcionais implicados na e por meio da 

narrativa, e com isso as personagens, a paisagem, os acontecimentos e outros elementos 

narrativos, porquanto sejam considerados em seu estado denotado”.
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Essa  acepção filmológica  acrescenta  à  noção de  história  contada  e  de  universo 

ficcional  a  ideia  de  representação  e  de  lógica  suposta  por  esse  universo  representado. 

Assim, o espectador constrói um pseudo-mundo do qual ele participa e se identifica. É isso 

que permite que o filme “funcione”.

Ainda de acordo com Vanoye (2006, p. 40), “o termo diegese, próximo, mas não 

sinônimo de história (pois de um alcance mais amplo), designa a história e seus circuitos, a 

história  e o universo fictício  que pressupõe (ou ‘pós-supõe’),  em todo caso,  que lhe é 

associado”. Como exemplo, a autora cita a Paris de Richelieu como parte da diegese de 

“Cyrano  de  Bergerac”.  A  Madri  de  Almodóvar,  com  sua  aura  artístico-cultural, 

independente e criativa, dos anos da movida madrileña, está presente nos primeiros filmes 

da filmografia almodovariana. Não que ele seja dado a ver, pois ocorre uma objetivação 

desse mundo com o sentido de afirmar sua existência e sua positividade. Esse universo 

fictício de “Pepi, Luci, Bom...” e de “Labirinto de paixões” compõe o efeito de crença que 

a diegese organiza na narrativa dos dois longas-metragens.  Não vemos simplesmente a 

Madri  da juventude do diretor:  pensamos por meio dessas imagens  que organizam um 

mundo com dinâmica própria. 

A história  de “Labirinto  de paixões” é  quase ficção  científica,  mas  o efeito  de 

crença e de real consegue ser proporcionado, em parte, pela diegese. E para que a diegese 

funcione é preciso que o espectador reconheça e dê sentido ao que está na tela. Assim, 

entre o humor e o drama, presentes na vida de cada personagem almodovariano, é preciso 

crer na humanidade de cada um deles, o que depende do espaço social em que se inserem 

dentro do filme.

Questão  recorrente  em qualquer  texto  sobre  Almodóvar  é  a  da  criação  de  um 

mundo próprio: personagens e situações que fogem do estabelecido e que se cruzam; a 

utilização  de  cores  quentes,  como o  vermelho;  o  bolero.  Tais  elementos  têm ganhado 

outras nuances. Basta olharmos para o longa-metragem “Volver” (2006) e suas principais 

personagens: a mãe (Carmem Maura) que é/não é um fantasma e a filha (Penélope Cruz) 

que comete um assassinato, mas que, em nenhum momento do filme, é identificada como 

assassina.  A função da personagem de Cruz  na narrativa  é  outra,  apesar  do crime  ser 

elemento capital  dentro do desenrolar da trama. A situação da personagem de Carmem 

Maura, que inicia o filme como um fantasma para a irmã e assim permanece no fim da 

história  para  a  vizinha,  atesta  a  permanência  de  sequências  fora  do  comum,  quase 

inverossímeis,  na obra almodovariana.  Mesmo sendo apresentada sem comicidade,  com 

modificações para a maioria das situações do tipo rodadas nos primeiros filmes do diretor, 
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a lógica do inusitado e o absurdo da vida são marcas que se mantiveram permanente em 

sua filmografia.

Mas se o mundo almodovariano se modifica, o que dizer da noção de autor que foi 

construída ao longo desses anos? A construção de um mundo proporcionado pela diegese 

pode configurar-se também numa marca autoral, que podemos chamar de “função autor”, 

segundo Michel Foucault, em seu livro “O que é um autor?” (2002). Podemos encontrar na 

obra pontos que nos recorrem à figura do autor Almodóvar em seus filmes.

Uma das relações apontadas por Foucault  entre texto e autor – e aqui podemos 

entender texto como também o texto fílmico, o filme em si – é a maneira como o texto 

pode  apontar  para  o  autor,  “essa  figura  que  lhe  é  exterior  e  anterior,  pelo  menos  em 

aparência” (FOUCAULT, 2002, p. 34). 

Pensemos no texto fílmico que relaciona a movida madrileña dos primeiros longas-

metragens  de  Almodóvar  com  o  movimento  vivido  pelo  próprio  diretor  quando  este 

chegou  a  Madri  depois  de  viver  na  zona  rural  espanhola,  durante  os  últimos  anos  da 

ditadura de Franco, na ascensão do pensamento libertário e cultural que começava a se 

impor nas cidades da Espanha.

Sobre a figura do autor, ainda segundo Foucault, ela dá aos discursos uma função 

classificativa e permite reagrupar certo número de textos; o nome de autor faz com que os 

textos relacionem entre si. Ou seja, proporciona a afirmação de uma marca, a concretização 

de uma rede de relações – da temática às personagens que reaparecem de um filme a outro 

– à medida que um diretor de cinema, por exemplo, constrói a sua filmografia. Almodóvar 

recebeu esse estatuto de autor, em nossa cultura, quando seu nome passou a caracterizar 

certo modo de ser do discurso; alternativo, criativo,  pop, o novo que surgia na Espanha 

pós-Franco e que encontrava eco em movimentos culturais como a movida madrileña.

Faz-se necessário, no entanto, esclarecer que é a sociedade que cria a figura do 

autor. O que Foucault salienta é que a questão da autoria cumpre uma função. É possível 

observar que essa função autor apresenta um poder quando a própria sociedade passa a 

consumir, produzir e estimular a circulação de obras a partir do nome “autor” que, como 

diz Foucault (2002), na verdade é inexistente. É assim que a função autor, nas palavras 

dele, instaura

um certo conjunto de discursos e refere-se ao estatuto desses discursos 

no interior de uma sociedade e de uma cultura. (...) A função autor é, 

assim,  característica  do  modo  de  existência,  de  circulação  e  de 
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funcionamento  de  alguns  discursos  no  interior  de  uma  sociedade. 

(FOUCAULT, 2002, p. 46).

Em “O que é um autor?”, Foucault recorda os quatro critérios que São Jerónimo 

apresentou sobre como um só e mesmo autor consegue atribuir  a si vários discursos e 

como a função autor é posta em ação perante um ou vários indivíduos. São eles: o autor 

definido  como  um nível  constante  de  valor,  o  autor  como  certo  campo  de  coerência 

conceitual ou teórica, o autor como unidade estilística, e o autor como momento histórico 

definido e ponto de encontro de certo número de acontecimentos. 

Aumont  (2007)  reconhece  que  a  noção  de  autor  no  cinema  “é  e  sempre  foi 

problemática”. Enquanto em outros campos artísticos o autor é aquele que produz a obra, 

escreve um livro, compõe uma partitura ou pinta um quadro, no cinema, segundo o autor, a 

criação estritamente individual é rara, caso de filmes experimentos onde o cineasta cumpre 

todas as funções18. Para Aumont (2007, p. 26), é conforme o país e os modos de produção 

que se insere a noção de autor de filme, que “demorou a aparecer historicamente”. 

À noção de autor incidem relações estreitas como a luta de intelectuais e de artistas 

pelo reconhecimento do filme como obra de arte, conferindo ao seu criador uma visão de 

mundo própria, de reconhecida expressão pessoal. Críticos da revista “Cahiers du Cinéma” 

defenderam, na década de 1950, que a responsabilidade artística de um filme deveria ser 

atribuída ao seu diretor; isso apenas em um certo número de casos, onde o diretor tinha 

uma personalidade reconhecida, um estilo, e até uma temática, que lhe eram próprios19. A 

essa linha foi dada o nome de “política dos autores”, que encontrou nos filmes da nouvelle  

vague francesa terreno fértil. 

No caso de Almodóvar, o diretor espanhol conseguiu, ao longo de sua filmografia, 

unir as três forças acima citadas por Aumont (2007) a seu favor: além de diretor, é sócio, 

portanto dono, da produtora El Deseo, que distribui e produz seus filmes; e é o próprio 

roteirista de seus filmes, mesmo inspirando-se em outros textos ou acontecimentos reais, é 

o criador das histórias filmadas por ele. Aumont (2007, p. 235) reconhece, porém, que “a 

ideia de que o diretor de filme é seu autor passou hoje para os costumes, com importantes 

consequências  simbólicas  (reconhecimento  dos  diretores  nos  festivais,  retrospectivas 

pessoas etc.) e econômicas (direitos do autor).”
18 A problemática em identificar autoria também se dá em outras produções artísticas coletivas, como peças 
de teatro ou espetáculos de dança.
19 Segundo Aumont (2007), o status do autor no cinema está no meio da disputa de poder entre o diretor (que 
imprime estilo visual e sonoro, além do ritmo), o roteirista (que cria a história a ser contada) e as forças de 
produção e de difusão (origem econômica) do filme.
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Em “Pepi, Luci, Bom...” e “Labirinto de paixões”, que reforçam esse novo estilo de 

vida  que  surgia  na  Espanha,  Almodóvar  leva  para  as  telas  os  grupos  de  artistas  que 

organizam seus próprios festivais de música, cinema e moda. 

Ele inclui um aspecto muito próximo da vida real da época. “Labirinto 

de paixões” foi rodado durante os anos de ouro da movida, entre 1977 

e  1983,  e  ali  vemos  praticamente  todos  os  protagonistas  desse 

movimento – pintores, músicos, que tiveram muito sucesso nos anos 

que se seguiram à filmagem. As personagens-chave daquele período 

intervêm na história de forma indireta. (...) O filme estava em sintonia 

com  o  clima  de  liberação  que  então  se  percebia  em  Madri,  e  as 

pessoas  sentiam,  ao  assisti-lo,  vibrações  semelhantes  às  de  suas 

próprias vidas (STRAUSS, 2008, p. 44).

Não se trata simplesmente de reproduzir no cinema determinado acontecimento. O 

que  Almodóvar  faz,  ajudado  por  ter  vivido  e  participado  da  movida,  e  a  exemplo  de 

Flaubert, é organizar uma estrutura social – do circuito alternativo da arte e da cultura de 

Madri daquela época – e apresentá-la na tela.  Não é um reflexo de um mundo, mas a 

criação, a construção desse universo.

Vale a pena recorrer a Kracauer no que se refere à dimensão humana deste mundo 

material  a ser pesquisado pela câmera,  seu tema básico, segundo Xavier (1984, p. 57). 

Kracauer considera ser função da arte em geral, incluindo o cinema, gerar experiências que 

nos forneçam a volta ao mundo concreto. No caso específico do cinema, essa função tem 

maior importância por causa das suas próprias características, quando aparece a “essência 

realista”  do  processo  cinematográfico  como  técnica  de  reprodução.  O  autor  ainda 

reconhece sobre a afinidade essencial que o cinema mantém pelo mundo visível,  sendo 

capaz de nos apresentar a realidade que nos cerca. Segundo Kracauer, os filmes visam à 

exploração da textura da vida cotidiana, cuja composição varia de acordo com povo, tempo 

e lugar.

Os filmes são fiéis à natureza do meio (cinematográfico) na medida 

em que eles penetram o mundo diante de nossos olhos. (...) O cinema 

torna  visível  aquilo  que  não  víamos  –  e  talvez  nem  mesmo 

pudéssemos ver – antes do seu advento. Ele efetivamente nos ajuda na 

descoberta do mundo material com suas correspondências psicofísicas 

(KRACAUER apud XAVIER, 1984, p. 56).
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O que Almodóvar propôs no início dos anos 1980 foi um cinema da catarse, onde o 

espectador  poderia  encontrar  na grande tela  uma espécie  de vingança às repressões do 

passado. O diretor fazia esse cinema enquanto aprendia as regras elementares da narração 

cinematográfica. No entanto, é preciso marcar a diferença entre o público que acompanhou 

os filmes do diretor no início de sua carreira – pequeno círculo de pessoas próximas ao 

universo artístico de Almodóvar, jovens que vivenciaram de perto a movida madrileña – e 

seus espectadores a partir de “Mulheres à beira de um ataque de nervos”. Com o sucesso 

internacional do filme, em 1988, o diretor se vale do interesse de empresas distribuidoras 

americanas e passa, finalmente, a atingir um público considerável de espectadores nos seus 

filmes seguintes. As particularidades das situações criadas por Almodóvar, coerentes ao 

universo diegético construído pelo diretor, são apresentadas no decorrer deste trabalho.
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Capítulo 2

2.1 Newspaper movies: a mídia discutida no cinema

Pedro Almodóvar se formou diretor de cinema por conta própria. Quando se mudou 

do interior da Espanha para a capital Madri, em 1967, o jovem de La Mancha pretendia 

cursar a Escola Oficial de Cinema espanhola, que fora fechada pela ditadura do general 

Francisco Franco. Autodidata, Almodóvar se valeu da sensibilidade e da fruição dos filmes 

assistidos  em  Cáceres  e  na  Filmoteca  de  Madri  como  sua  verdadeira  formação 

cinematográfica. Ali, teve acesso e admirou, principalmente, as comédias americanas dos 

anos  1930 e  1940 e  as  primeiras  produções  da  nouvelle  vague,  reconhecendo-as,  anos 

depois, como a principal referência do seu modo de filmar por causa das formas narrativas 

ali encontradas. 

A partir de 1974, os curtas-metragens de Almodóvar feitos em Super 8 tornaram-se 

conhecidos  por  serem bastante  narrativos,  distinguindo-se  da  produção  de  então,  mais 

conceitual. Ao contrário de Almodóvar, os outros realizadores se identificavam mais com 

movimentos  underground como  o  Fluxus,  grupo  ao  qual  pertencia  Yoko  Ono,  ou 

produziam filmes  sem enredo  (STRAUSS,  2008,  p.  20-21).  Ao  analisar  a  filmografia 

comercial de Almodóvar desde “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón”,  é clara a 

referência  à  maneira  clássica  de desenvolver  narrativas,  o  que pode  ser  compreendido 

como uma obediência à cartilha técnica da escola de cinema a que (não) pertenceu.  A 

tradição  cinematográfica  americana  é,  portanto,  base do cinema almodovariano.  Faz-se 

necessário, portanto, discutir a narrativa clássica cinematográfica nesta dissertação, com o 

intuito  de  compreender  como as  situações  de  mídia  da  filmografia  almodovariana  são 

construídas.  Mas  isso  será  feito  no  terceiro  capítulo.  Antes,  é  preciso  apresentar  uma 

categoria de filme, que se desenvolveu prioritariamente no cinema americano, considerada 

cara  a  quem estuda  os  meios  de comunicação  de  massa  no  cinema,  a  dos  newspaper 

movies. 

Ao longo  de  sua  trajetória,  o  cinema  americano,  principalmente  o  de  narrativa 

clássica,  se  desenvolveu  a  partir  da  constituição  de  figuras  heróicas.  Nos  filmes  de 

ambiência  noir, os detetives eram os personagens responsáveis pelo desvendamento dos 

mistérios  que  cercavam  as  histórias.  Nos  filmes  western ou  de  faroeste,  xerifes  e 

descobridores de novas terras eram os heróis que duelavam contra criminosos que, muitas 

vezes,  confundiam-se com os índios pele-vermelha.  É característica do cinema clássico 

americano  identificar  gêneros  fílmicos  a  um  tipo  de  personagem,  destinando  a  ele  a 
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representação de determinado ideal almejado pela sociedade estadunidense. Enquanto os 

xerifes representam, nos western, a imposição de costumes e a expansão do território, os 

detetives dos filmes  noir tipificam a adaptação do americano ao ambiente  urbano, tido 

como mais moderno (PEIXOTO, 1987).

Filmes cujo tipo principal é o jornalista não foram excluídos dessa lógica. A eles 

foi engendrada a criação de uma categoria denominada  newspaper movies. São aqueles 

filmes  em  que  a  prática  do  jornalismo  exerce  papel  definidor  no  desenrolar  de  sua 

narrativa.  São  newspaper  movies,  ou  filmes  de  jornalismo,  os  protagonizados  por 

personagens jornalistas ou profissionais que atuam no campo da mídia e cuja trama gira em 

torno de suas ações, a exemplo de “Cidadão Kane” (1941), de Orson Welles, e “Todos os 

homens do presidente” (1976),  de Alan J.  Pakula.  Coube aos filmes de jornalismo,  no 

espectro do cinema americano, a representação do ideal democrático.

Forasteiros do velho Oeste americano, policiais investigadores e jornalistas. Essa 

tríade  de  personagens  é  responsável  pela  maioria  dos  heróis  do  cinema  clássico 

hollywoodiano, além do jurista que se juntou a esse grupo nas duas últimas décadas. A 

ordem  de  aparição  desses  personagens  na  história  do  cinema  não  é  por  acaso.  Essa 

sequência acompanha a trajetória social vivida pelos americanos. Mas, seja nas pradarias 

do deserto onde um homem era a própria lei ou na selva de pedra dos centros urbanos, 

esses personagens possuem uma característica comum: o culto ao individualismo. 

Se toda cidade do Velho Oeste possui um jornal – e o proprietário deste é o próprio 

jornalista que mantém as funções de editor e de repórter –, também há nela um  saloon 

repleto de fofocas e brigas entre cowboys que responderá pelas notícias de cada edição do 

noticiário. No mesmo ambiente de bar, o jornalista torna-se amigos das fontes principais da 

pequena cidade, como o médico e o xerife. Definitivamente, nos filmes western o jornalista 

é aquele que encarna as crenças democráticas da Constituição e os valores de liberdade, é 

um símbolo da civilização num ambiente muitas vezes inóspito.

Mas, o cinema americano encontraria nos jornalistas correspondentes de guerra o 

perfil ideal de heroi pretendido pelos espectadores de filmes. Destemidos, esses jornalistas 

enfrentariam  qualquer  dificuldade  em  busca  da  verdade  dos  fatos,  causando  afeição 

imediata  no  público.  Exemplos  de  arquétipos  do  correspondente  de  guerra  são  Joel 

McCrea, em “Correspondente de guerra” (1940), de Alfred Hitchcock, e James Cagney, do 

filme “Sangue sobre o sol” (1945), de Frank Lloyd. 

É antes, ainda durante a década de 1930, porém, que o cinema americano apresenta 

seu  tipo  mais  conhecido  do  jornalista,  através  da  produção  dos  primeiros  filmes  de 
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gângsters. Nesse caso, o jornalista entra em cena contra a corrupção da Lei e da classe 

política, mas sem deixar de lado a oportunidade de aumentar a tiragem do jornal em que 

trabalha  com  reportagens  de  títulos  bombásticos.  Os  Estados  Unidos  passavam  pela 

Grande Depressão e  movimentos  conservadores  faziam passeatas  pela  moralização  dos 

costumes.  Denúncias  sobre  o  estilo  de  vida  de  poderosos  e  a  criminalidade  crescente 

misturavam-se  a  esse  cenário.  O  resultado  são  filmes  de  jornalismo  como  “Scarface” 

(1932), de Howard Hawks, “Uma noite aconteceu” (1934), de Frank Capra, e “Esquecer, 

nunca!” (1937), de Mervin LeRoy, que apresentam exemplos desse tipo de jornalista.

Apesar de ter sua origem inspirada na realidade, os filmes de jornalismo atendem a 

regras cinematográficas e a preferências do público, provocando uma simplificação e uma 

estilização  da  vida  dos  jornalistas  (GOOD  apud  SENRA,  1997).  Por  conta  disso,  o 

personagem jornalista no cinema foi

captado  originalmente  na  imprensa  escrita,  e  frequentemente  um 

repórter  em  virtude  da  sua  maior  familiaridade  com  a  ação,  (...) 

reduziu-se  quase  sempre  a  esta  simplificação  do  estereótipo, 

comparecendo no filme apenas como detentora de uma função, cujo 

desempenho era capaz de propiciar o desenvolvimento da trama nos 

moldes hollywoodianos (SENRA, 1997, p. 46).

Ou seja,  nos  é  permitido  afirmar  que o que  contribuiu,  definitivamente,  para  a 

personagem  jornalista  ganhar  o  status de  heroi  no  cinema,  foi  a  sua  capacidade  de 

influenciar, ou até mesmo mudar, a ordem dos acontecimentos da trama, seja para o bem 

ou para o mal. Se ao jornalista cabe localizar problemas, investigar causas, descobrir fatos 

e apresentar soluções em forma de enunciados, os personagens jornalistas, no cinema, são 

construídos para interferirem e solucionarem questões no filme. 

A imagem que a sociedade fez do jornalista ao longo do tempo dá conta desse 

profissional como aventureiro, trabalhador sem horário, solitário e íntimo de poderosos. No 

cinema, o personagem jornalista é, na maioria das vezes, desprovido de história pessoal: 

não se tem certeza sobre sua origem, nem sempre sabemos se tem família ou interesses 

pessoais. O jornalista está no filme para desempenhar a sua função de investigar a ação ou 

dar opinião, fazer, portanto, com que a narrativa se desenvolva.

Quase sempre sem laços familiares  (também sem passado) ou com 

problemas na relação familiar, a vida dedicada ao trabalho reforça a 
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idéia da profissão para independentes,  solitários  e destemidos (pois 

não têm nada a perder).  O que os move é a busca pela verdade,  o 

desejo  de  justiça.  (...)  Esta  imagem  vai  sofrendo  transformações 

quando o jornalista surge como repórter ou apresentador de televisão, 

agora mais sofisticado, mais ‘limpo’, mais urbano e mais bem pago, 

acentuando as diferenças entre o jornal impresso e o audiovisual: as 

redações são espaços amplos e bem iluminados, homens e mulheres 

(agora em maior número) estão tão bem-vestidos e não há resquícios 

de cigarro e álcool (BERGER, 2002, p. 31).

A afetividade existente entre o leitor e a imprensa e as afinidades entre o registro e 

a narração jornalísticos e cinematográficos explicam o porquê do surgimento dos filmes de 

jornalismo, conforme Senra (1997) e Berger (2002). A construção da imagem do jornalista 

na sociedade foi também proporcionada pelo exercício da escrita de alguns literatos de 

meados do século XX. Na redação de jornais, escritores como Walt Whitman, Mark Twain 

e  Ernest  Hemingway  voltaram  seus  interesses  ficcionais  para  a  observação  dos 

profissionais  à  sua  volta.  O  relato  do  cotidiano  da  vida  das  redações  terminou  por 

contribuir na produção de filmes sobre jornalistas no cinema. Além dos escritores, muitos 

jornalistas  escreveram roteiros  de  filmes,  como Roy McCardell,  do  jornal  “New York 

Standard”, o primeiro a ser empregado com a única função de redigir filmes, em 1908.

E  foi  justamente  um ano  depois  que  chegou  às  telas  americanas  aquele  que  é 

considerado o primeiro  filme de jornalismo da história  do cinema:  “The power of  the 

press” (1909), dirigido por Van Dyke Brook. Esse filme, inclusive, serviu de inspiração 

para  Frank  Capra  filmar,  em  1928,  “Mocidade  audaciosa”.  Ben  Hecht  e  Charles 

MacArthur (“The front page”, de 1928), Dalton Trumbo (“Road gand”, de 1936) e até 

mesmo Herman J. Mankiewicz, do clássico “Cidadão Kane”, de 1941, são jornalistas que 

escreveram roteiros cinematográficos. E há também jornalistas que se tornaram diretores 

de  filmes  de  jornalismo,  como  Samuel  Fuller  (“Paixões  que  alucinam”,  1963)  e  Billy 

Wilder (“A montanha dos sete abutres”, de 1951, e “A primeira página”, de 1974).20

Existem diferentes tipos de filmes de jornalismo: há aqueles em que o tema é a 

atividade jornalística, como “Cidadão Kane” e “A montanha dos sete abutres”; há outros 

em que a presença de um personagem jornalista é importante para a solução do problema 

encontrado na trama, como “Neve sobre cedros” (1999), de Scott Hicks, e “O homem que 

matou a facínora” (1962), de John Ford; e ainda existem os filmes em que a profissão de 
20 “A primeira página” é umas das quatro versões cinematográficas de “The front page”, peça teatral de 1929, 
escrita por Ben Hecht e Charles MacArthur, que abordava interesses da profissão de jornalista.
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jornalista é dada a um personagem apenas para compor mais uma das suas características, 

como no filme “Nada é para sempre” (1992), de Robert Redford.

Hollywood  também  se  interessou  por  casos  reais  repercutidos  pela  imprensa. 

Porém, mesmo assim, retratou os jornalistas como aqueles comprometidos com a verdade 

dos fatos, ou seja, permaneceu a intenção de perpetuar a aura de heroi no personagem 

jornalista. O exemplo mais contundente de um filme induzido a partir de um episódio real 

da imprensa é “Todos os homens do presidente” (1976), de Alan J. Pakula, que retrata o 

caso Watergate, vivido pelos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein21. Antes, porém, 

ainda em 1940, o filme “Um comunicado da Reuters”, de William Dieterle, é considerado 

a primeira dramatização de um jornalista da vida real, o fundador da agência de notícias 

que leva o seu nome, Julius Reuter.

Realizadores  consagrados  como  Frank  Capra,  Elia  Kazan,  René  Clair  e  Billy 

Wilder também dirigiram filmes de jornalismo, apresentando o jornalista como um heroi.22 

Mas a categoria dos newspaper movies iria se perpetuar no cinema americano pelas mãos 

de outros diretores, mas com uma sensível diferença: sem romancear a vida do personagem 

jornalista,  como  nos  filmes  em  que  prevaleciam  o  correspondente  de  guerra  ou  os 

profissionais que desvendavam crimes antes mesmo da polícia. A partir dos anos 1970, o 

jornalista no cinema é aquele que busca a todo custo manter a audiência de seu programa 

de TV ou, por viés ideológico duvidoso, maquiar a imagem do político ou do empresário 

inescrupuloso que assessora.23

Embora não seja inspirado em nenhum fato real, “A calúnia” (1981), de Sydney 

Pollack,  expõe a difamação dos cidadãos a partir de notícias publicadas pela imprensa, 

mesmo quando involuntária. O filme é mais um da safra de filmes que retira o heroísmo do 

jornalista  para  construir  um  personagem  com  poderes  para  invadir  a  privacidade  do 

cidadão. O repórter sensacionalista é, geralmente, destituído de escrúpulos, mas também é 

21 Em 18 de junho de 1972, o jornal “Washington Post” noticiou assalto ocorrido no dia anterior à sede do 
Comitê  Nacional  Democrata,  no  Complexo  Watergate,  em Washington,  Estados  Unidos.  Cinco  pessoas 
foram detidas quando fotografavam documentos e instalavam aparelhos de escuta no escritório do Partido 
Democrata.  Durante meses, os dois repórteres estabeleceram ligações entre a Casa Branca e o assalto ao 
edifício  de  Watergate,  através  de  informações  conseguidas  com  a  fonte  conhecida  como  “Garganta 
Profunda”, que revelou que o presidente Richard Nixon sabia das operações ilegais.
22 De Capra: “Aconteceu naquela noite”, de 1934, e “A mulher faz o homem”, de 1939. De Kazan: “A luz é 
para  todos”,  de 1947.  De Clair:  “O tempo é  uma ilusão”,  de  1944.  De Wilder:  “A montanha  dos  sete 
abutres”, de 1951.
23 São exemplos “Rede de intrigas” (1976) e “Os donos do poder” (1986), ambos de Sidney Lumet; “Talk 
radio” (1988) e “Assassinos por natureza” (1994), ambos de Oliver Stone. É preciso pontuar, no entanto, que 
“Five  star  final”  (1931),  de  Mervin  LeRoy,  é  considerado  o  primeiro  filme  que  denuncia  a  imprensa 
sensacionalista. Nele, um editor de jornal ressuscita um caso já esquecido e termina por complicar pessoas 
que já tinham refeito a vida.
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capaz de conquistar a plateia quando o filme é uma comédia ou quando o jornalista revela 

certa dose de imaginação e honestidade, mesmo que somente ao final da trama, ou até 

mesmo quando o repórter manipula a opinião, ainda que motivado por uma boa intenção, 

como foi Nick Nolte em “Debaixo de fogo” (1983), de Roger Spottiswoode.

A partir dos anos 1980, aparecem diversos filmes em que o jornalista de televisão 

vira  destaque,  sinal  de  que  os  filmes  de  jornalismo  passam  por  transformação.  Os 

personagens  do  jornalismo  televisivo  aparecem  como  seres  frios,  distantes  daqueles 

primeiros jornalistas do cinema, mas bem mais urbanos que seus antecessores. Ou seja, se 

Hollywood  construiu  a  imagem  de  um  jornalista  heroi  e  representante  dos  ideais 

democráticos  ao  longo  no  século  XX,  nas  últimas  décadas  daquele  século  a  indústria 

cinematográfica americano também soube se aproveitar e dar aos personagens jornalistas 

características opostas. 

A televisão dá uma nova cara aos filmes de jornalismo, porque o cinema também 

passa a apresentar um jornalismo mais voltado para o entretenimento, o que consolida, nos 

anos 1990, os filmes de jornalismo mais voltados ao sensacionalismo. Na filmografia de 

Pedro Almodóvar, “De salto alto” e “Kika” podem ser considerados  newspaper movies. 

Não  porque  apresentam  personagens  principais  –  as  apresentadoras  de  TV  Rebeca  e 

Andrea Caracortada,  respectivamente – comprometidas com o ideal democrático,  muito 

pelo contrário  – isso,  inclusive,  corrobora com a imagem do personagem jornalista  no 

cinema produzido a partir dos anos 1980, onde esse profissional é retratado sem heroísmo. 

Mas  porque  são  filmes  que  evidenciam  a  discussão  sobre  o  papel  dos  meios  de 

comunicação de massa na sociedade e, principalmente, tem seus pontos-de-virada da trama 

a  partir  de  sequências,  que  aqui  nomeio  como  situações  de  mídia,  vivenciadas  pelos 

personagens dos filmes. 

Embora haja o registro de filmes de jornalismo realizados por diretores de diversos 

países,  como na Itália,  na França,  na Alemanha  e,  inclusive,  no Brasil,  foi  mesmo na 

cinematografia  americana  que  construiu  a  figura  do  personagem  jornalista  com  mais 

propriedade, visto que podemos identificar nela mudanças no perfil desse tipo ao longo da 

trajetória da categoria de newspaper movies.

O  cinema  brasileiro  das  décadas  de  1910  e  1920,  por  exemplo,  privilegiou  a 

produção de filmes que buscavam retratar  crimes de bastante  repercussão na imprensa. 

Bernardet  (1995)  analisou  essa  identificação  entre  cinema  e  jornalismo  através  da 

aproximação entre um fato em si e a maneira como ele é mostrado. Para o autor, o público 

almejava ver ficcionalizado aquilo que já conhecia através da imprensa,  pois os crimes 
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provocavam uma pré-disposição nos indivíduos a ponto de fazê-los desejar se aproximar 

de sua materialidade,  no cinema. O episódio que ficou conhecido como crime da mala 

rendeu  até  quatro  versões  no  cinema,  inclusive  uma  com cenas  filmadas  no  local  da 

ocorrência24. A mais conhecida foi dirigida por Francisco Madrigano, lançada em outubro 

de 1928. 

Nesta abordagem feita pelo cinema brasileiro com a imprensa, o real configura-se 

como um elemento  dramático  no filme.  Pedro Almodóvar,  ao contrário,  identifica  nos 

meios de comunicação de massa um apelo de real que funciona como elemento dramático 

de  seus  filmes,  uma  sensibilidade  que os  espectadores  já  possuem como referência  ao 

assistir telejornais, programas de entrevista ou de auditório.

Embora o diretor não produza  newspaper movies, a despeito de “De salto alto” e 

“Kika”,  é  possível  afirmar,  a  partir  da  identificação  da  recorrência  a  personagens 

envolvidos com o universo midiático e a situações de mídia,  que Almodóvar,  de certa 

maneira,  faz  referência  a  uma  tradição  do  cinema  americano.  Ele  se  apropria  de  um 

elemento constitutivo de uma categoria fílmica, a presença de personagens jornalistas e de 

filmes  que  abordam a  prática  do  jornalismo,  para  fazer  dele  algo  significativo  para  o 

desenvolvimento da narrativa de sua obra. 

Gêneros ou categorias são constituídos por repertórios próprios de imagens. Mas 

isso não  desautoriza  ou impede  que diretores  distintos,  caso  de Almodóvar,  retrabalhe 

essas categorias, através da menção a elementos que compõem aquele repertório. É o que 

Almodóvar faz ao construir situações de mídia ao longo de sua filmografia. Ao privilegiar 

o  universo  midiático  em  “De  salto  alto”  e  “Kika”,  Pedro  Almodóvar  põe  em  xeque 

imagens de jornalista consolidadas, constituídas, tanto no cinema como na relação diária 

mantida entre os indivíduos e a imprensa. A sociedade em geral tem na figura do jornalista 

a noção da “voz da verdade”. Na mesma linha, os apresentadores de telejornal são a voz e 

a imagem de uma emissora de televisão ou, mais ainda, de um grupo de comunicação. Ao 

evidenciar uma apresentadora que assume o assassinato do marido durante a apresentação 

do telejornal – Rebeca, em “De salto alto” –, Almodóvar rompe com aquela noção ideal da 

imagem do jornalista.

2.2 Fait divers de Almodóvar

24 Em 1928, o imigrante italiano Giuseppe Pistone assassinou sua esposa, Maria Fea, e ocultou o cadáver em 
uma mala.
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Desde as suas primeiras  produções cinematográficas,  realizadas  durante os anos 

áureos da  movida madrileña,  Almodóvar  esteve interessado pelo meio  televisivo  e  sua 

inserção  na  sociedade.  Como  foi  apresentado  no  segundo  capítulo,  sobressaem-se  nos 

filmes  de  Pedro  Almodóvar  a  presença  da  televisão  e  como  ela  interage  com  os 

personagens.  A  TV  faz  parte  da  narrativa  dos  longas-metragens  almodovarianos.  O 

aparecimento da mídia na obra almodovariana se dá por três aspectos principais:  como 

lembrança do consumo capitalista na sociedade, como uma espécie de crônica mapeada 

dos programas televisivos de informação, seja telejornais ou programas de entrevistas, e 

como elemento intrínseco de uma cultura própria. Com a inauguração de emissoras de TV 

privadas  na  Espanha,  no  início  da  década  de  1990,  Almodóvar  também  se  volta  aos 

realities shows. 

O conteúdo apresentado pela mídia almodovariana se aproxima do conceito de fait  

divers analisado  por  Barthes  (1977),  constituído  por  duas  notações:  causalidade  e 

coincidência. Ao formular o conceito de fait divers, o autor chama à atenção a questão da 

interpelação da mídia para o leitor/espectador da notícia através do dramático do cotidiano. 

Isso é, justamente, o explorado por Almodóvar em seus filmes. 

O termo  francês  fait  divers designa  fatos  diversos  que  incluem a  cobertura  de 

escândalos, curiosidades e bizarrices. Caracteriza-se como sinônimo da imprensa popular e 

sensacionalista, presente desde o surgimento da imprensa e configurando-se como um dos 

primeiros  recursos  editoriais  para  prender  a  atenção  e  promover  o  entretenimento  da 

audiência. 

O fenômeno do fait divers sustenta a espetacularização dos acontecimentos. Ele tem 

a  lógica  da  fatalidade  ao  mesmo  tempo  em  que  convive,  naturalmente,  junto  à  vida 

cotidiana. Através do espetáculo, a mídia se dedica à veiculação dos fait divers para manter 

altos índices de audiência e de venda de publicações. Isso é justificado quando o público 

consome  a  informação  sensacionalista  para  compensar  suas  limitações,  já  que  não  é 

necessário esforço para entender a notícia. Não é preciso pensar nem refletir, muito menos 

criar  relações  de  entendimento  entre  um  fato  e  outro.  O  fait  divers não  recorre  a 

interpretações, pois é um fato descontextualizado, isolado.

O limite do real ou do inesperado, o bizarro e o crime são elementos que irrompem 

na vida cotidiana através do fait divers, que se situa fora do contexto histórico. São eventos 

que confirmam a presença da paixão, da morte e do destino para o leitor ou espectador que 

reprimem seus instintos  e se  abrigam de seus perigos.  É através  do  fait  divers que as 
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proteções da vida cotidiana são derrubadas pelo acidente, pela catástrofe, pelo sadismo, por 

exemplo.  Conforme  Barthes  (apud ANGRIMANI,  1995),  o  universo  do  fait  divers 

privilegia o desejo de violar tabus, levar ao limite a lógica das paixões.

Esses  temas  e  formas  de  tratamento  apresentam-se  recorrentes  na  filmografia 

almodovariana, onde o diretor constrói um universo midiático que apresenta, quase em sua 

totalidade, o fenômeno do fait divers. Como exemplos, é possível lembrar a exibição das 

imagens do estupro sofrido por Kika no programa sensacionalista “Lo peor del día”, em 

“Kika”,  e  a  transmissão,  em um telejornal,  da  prisão  de  um frustrado  estuprador,  em 

“Matador”. O mesmo ocorre na veiculação de uma notícia na TV sobre a busca por um 

grupo de terroristas de um movimento separatista espanhol, em “Mulheres à beira de um 

ataque de nervos”. 

Sodré (1972) reconhece diferenças entre o apelo ao sensacional próprio e inerente a 

qualquer produto da comunicação de massa, como as notícias veiculadas pela televisão ou 

através do jornal impresso, e o sensacionalismo que apela ao universo do grotesco ou da 

escatologia, enquanto estratégia de persuasão.

O  grotesco parece  ser,  até  o  momento,  a  categoria  estética  mais 

apropriada  para  a  apreensão  deste  ethos escatológico  da  cultura  de 

massa  nacional.  Realmente,  o  fabuloso,  o  aberrante,  o  macabro,  o 

demente – enfim, tudo que à primeira vista se localiza numa ordem 

inacessível  à  “normalidade”  humana  –  encaixam-se  na  cultura  do 

grotesco (SODRÉ, 1972, p. 38). 

Há, por parte da imprensa sensacionalista,  a intenção de produzir conteúdos que 

abordam temas como a violência em suas distintas versões. “Lo peor del día”, de Kika”, se 

apropria do escatológico e do grotesco para atrair o espectador interessado nesse ethos da 

cultura de massa. Os fait divers, que se mantêm através do aproveitamento da ambiguidade 

dos fatos, para chamar a atenção sobre o inusitado e também explorar temas de diversão ou 

entretenimento, e da espetacularização do o noticiário, forjam uma identificação entre a 

mídia  e  o  público.  Não é  de  hoje  que há  profissionais,  como Andrea  Caracortada,  de 

“Kika”, contratados exclusivamente para criar tais fait divers. 

O que procuro discutir neste capítulo é a perspectiva jornalística da mídia presente 

na  obra do diretor  Pedro Almodóvar,  através  de telejornais,  programas  de entrevista  e 

jornais impressos. Na filmografia almodovariana, a mídia se configura como dispositivo 
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narrativo e se apresenta,  de forma mais evidente, em sequências que envolvem o meio 

televisivo. Não é à toa que “De salto alto” e “Kika” são os filmes do diretor considerados 

newspaper  movies,  sob  a  justificativa  de  desenvolverem  suas  narrativas  a  partir  de 

programas  de  televisão,  seja  a  partir  do  telejornal  “Tele  7  Notícias”,  no  primeiro,  ou 

através do sensacionalista “Lo peor del día”, no segundo. Consciente do fato de a televisão 

ser  o  principal  meio  de  comunicação  de  massa  presente  na  sociedade,  Almodóvar 

privilegiou  o  contato  de  seus  personagens  com  o  meio  televisivo,  o  que  pode  ser 

confirmado a partir das situações de mídia presentes em sua filmografia e analisadas neste 

trabalho.

A mídia é inerente à vida em sociedade. Os telejornais, por exemplo, sistematizam, 

organizam,  classificam  e  hierarquizam  a  realidade,  pois  são  um  dos  lugares  onde  os 

grandes temas nacionais – e internacionais – adquirem visibilidade, tornando públicos os 

fatos. Isso ganha forma num processo complexo de construção, desconstrução, significação 

e ressignificação de sentidos (VIZEU, 2008). Trazendo isso para o objeto em questão, é 

possível  afirmar  que  o  universo  diegético  de  Pedro  Almodóvar  é  responsável  por 

selecionar o conteúdo dessa mídia almodovariana que, através de programas de TV ou de 

jornais  impressos,  evidenciam  acontecimentos  que  terão  a  devida  relevância  para  o 

desenvolvimento da narrativa dos longas-metragens do diretor. É o que acontece em “Que 

fiz  eu  para  merecer  isto?!”,  quando  Antonio  assiste  a  uma  notícia  sobre  a  taxa  de 

natalidade da Espanha. Em sequência posterior, seu filho mais novo será adotado por um 

dentista. 

Aqui recorro ao conceito de telejornalismo como lugar de referência, proposto por 

Vizeu (2008) para sociedades complexas, que se contrapõe à ideia de que o jornalismo 

reproduz o real tal como ele é. Mesmo sendo a realidade a referência para o jornalismo, 

essa noção não reverbera mais entre pesquisadores da área (TRAQUINA, 2004; PENA, 

2005), embora essa percepção se mantenha forte em redações de empresas jornalísticas 

devido a dois mitos da prática profissional: a imparcialidade e a objetividade.

A mídia  não apenas transmite,  mas prepara,  constrói  e apresenta  uma realidade 

dentro das normas e das regras do campo jornalístico (GOMIS, 1991 apud VIZEU, 2008). 

Já  a  mídia  almodovariana  constrói  e  apresenta  uma  realidade  condizente  à  diegese 

formulada por Almodóvar em seus filmes. O que se passa em seus filmes pode ser estranho 

aos seus espectadores, mas não o é aos personagens deles. Faz sentido, para eles, o que 

assistem na TV, mesmo que a nossos olhos cause estranhamento.
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Fatos  que  viram  notícia  não  são  apenas  selecionados,  mas  construídos 

(CHANDLER,  2005  apud VIZEU,  2008).  Exemplos  disso  são  as  entrevistas 

televisionadas.  Telejornais  buscam  ângulos  e  enquadramentos  determinados  para 

reproduzir – e apresentar, de forma objetiva – uma noção de realidade. Isso é conseguido, 

por  exemplo,  quando  uma  câmera  grava  imagens  mais  próximas  do  entrevistado  para 

enfatizar algum aspecto emotivo de sua fala. 

Algumas  operações/construções  do  jornalismo  (VIZEU,  2008)  podem  ser 

analisadas a partir da mídia almodovariana. A objetividade é uma delas, uma vez que a 

tentativa de reproduzir o fato tal como ele ocorreu é uma das principais preocupações do 

jornalismo.  Isso  foi  consolidado  com  a  instituição  no  jornalismo  da  separação  entre 

comments (comentários,  opiniões)  e  news (notícias)  (SCHUDSON, 1980  apud VIZEU, 

2008). É exatamente o que não ocorre em “Matador” e “Kika”, em que as apresentadoras 

de telejornal não corroboram com o mito da objetividade ao opinarem demasiadamente 

sobre  o  conteúdo  das  notícias  transmitidas  em  seus  programas.  No  primeiro,  a 

apresentadora não se conforma pelo fato de uma mulher ser a advogada de um acusado de 

estupro. No segundo, a apresentadora Andrea Caracortada rebate, ao vivo, as afirmações 

feitas pela mãe de um assassino.

Outra  operação/construção  jornalística  presente  na  obra  almodovariana  é  a  da 

interpelação. O noticiário televisivo, principalmente, nos apresenta elementos de produção 

que  favorece  à  formação  de  vínculos  ativos  com  a  recepção  (o  telespectador).  Entre 

exemplos,  o  uso  do  pronome  nós  como  forma  de  convidar  a  audiência  a  assistir 

determinada matéria, como se ela estivesse próxima do apresentador, uma co-participante 

do telejornal (Vamos assistir agora a...). Isso é observado na fala de Andrea Caracortada, 

em “Kika”, quando ela convida o telespectador a assistir às imagens gravadas da violação 

sofrida por Kika ou as imagens de penitentes mutilando-se em procissão. 

Se  é  pela  televisão,  principalmente  por  telejornais,  que  a  população  obtém 

informação, é também pela TV que os profissionais de rádio e jornal impresso se informam 

para determinar quais fatos serão noticiados.

Com tantos olhos voltamos para a tela da TV, cada vez mais ela define 

não só o que deve ser visto como informação, mas ela própria adquire 

o  status  de  informação,  seja  em outros  suportes  da  mídia,  seja  se 

autorreferendando.  Esse  movimento  marca  a  perda  do  controle  da 

informação pelos jornais e rádios e a denominação da TV como ‘eixo 
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da informação pública’. (...) A construção do intelectual social se faz 

nas telas de TV. (RINCÓN, 2003 apud VIZEU, 2008).

Ao aceitarmos as notícias como um produto cultural,  e, mais do que isso, como 

“mapas culturais do mundo social” (HALL, 1993  apud VIZEU, 2008), fica estabelecida 

uma significação  que ordena o imprevisível  e  inesperado dos  acontecimentos,  que são 

processados em notícias. O jornalismo e a mídia escolhem, processam e redigem os fatos 

sempre com a perspectiva de que eles tenham algo de inusitado. Isso também se dá porque 

os  acontecimentos  se  convertem em notícia  de  acordo  com o  lugar  ocupado  pelo  seu 

enunciador. A própria enunciação só acontece quando é compartilhado um ritual simbólico 

da linguagem entre os interlocutores, assim como acontece entre jornalista/apresentador e o 

público – e vice-versa. O locutor ou apresentador que fala é legitimado pelo lugar que 

ocupa  em relação  ao público,  como é  observado pela  tentativa  de causar  comoção  no 

telespectador feita pelas apresentadoras de telejornal em “Matador” ou pela apresentadora 

do programa de auditório de “Volver”, que tenta a todo custo invadir a privacidade da 

convidada com informações que façam subir a audiência.

A TV não é mera observadora dos fatos. Por trás da tela, há uma câmera, e por trás 

desta  a  ótica  de  um  cinegrafista.  Com  imagens  dele,  a  matéria  jornalística  é  o  fato 

mostrado pelo olhar do repórter. E é na edição que o jornalista faz as escolhas, opta por 

trechos que julga mais convenientes. Atuar em TV é editar, recortar, fragmentar. Mais uma 

vez, retomo que a imparcialidade jornalística é um mito; o que chega ao espectador é o 

olhar do jornalista, do câmera, do editor, do diretor da empresa e dos interesses que ela 

representa.  Almodóvar  rompe esse mito da imparcialidade.  Seus apresentadores  de TV 

opinam  e  discutem  a  notícia  que  acabaram  de  dar,  duvidam  da  resposta  de  seus 

convidados, como em “A lei do desejo”. 

Dito  isso,  admito  Almodóvar  como o  editor  das  notícias  veiculadas  pela  mídia 

dentro de seus filmes. Ao optar pela apresentação de notícias sensacionalistas e banais (o 

fait divers) nos meios de comunicação, o diretor opta por manter coerente a diegese de seus 

filmes. É por conta disso que afirmam que, em TV, mais do que em qualquer outro meio de 

comunicação, “é o produtor que produz o consumidor” (SARTORI, 1999  apud VIZEU, 

2008). Não podemos estranhar quando programas policialescos obtêm uma audiência mais 

numerosa que programas de TV que debatem a conjuntura política, econômica ou cultural 

nacionais. Em “Volver”, uma sequência exemplifica isso: enquanto folheiam revistas de 

fofocas,  as  clientes  do  salão  de  beleza  de  Sole  admitem  o  vício  pelos  programas 
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sensacionalistas, a ponto de uma delas comunicar que deixou de assistir televisão à noite 

porque não conseguia mais dormir; seu interesse era o de apenas ficar de frente para a TV. 

2.3 A televisão como laço social

Pedro Almodóvar produziu, em sua filmografia de 17 longas-metragens, mais mídia 

televisiva  do  que  mídia  impressa  ou  radiofônica.  Nos  filmes,  a  televisão  desempenha, 

essencialmente, a função de laço social (WOLTON, 1996) com os personagens, através de 

programas que informam, entretêm e privilegiam o espetáculo sensacionalista. Ao recorrer 

a esse meio de comunicação de massa, o diretor espanhol une duas dimensões da televisão: 

a técnica e a social.

É  preciso  recordar  que  na Espanha de Almodóvar,  a  televisão  pública  imperou 

durante o período de formação artística do diretor, os anos 1970. Na década de 1980, a 

Espanha, porém, cedeu aos encantos da televisão privada, que promoveu a regionalização 

da programação. Hoje, há dois canais geralistas públicos – financiados, em boa parte, pela 

publicidade –, um canal regional público e dois canais privados.

Voltemos um pouco no tempo. São três as idéias do pós-guerra que originaram a 

televisão  pública na Europa (WOLTON, 1996).  A começar  pelo medo provocado pela 

nova  mídia,  que  possibilitava  a  transmissão  de  imagens.  Na  época,  permanecia  a 

lembrança  da  utilização  do  rádio  pelos  fascistas  alemães  e  italianos  e  até  mesmo  das 

propagandas  radiofônicas  produzidas  pelos  governos  Vargas,  no  Brasil,  e  Perón,  na 

Argentina. As mídias de massa, por isso, eram consideradas perigosas, daí a ideia de que 

precisavam ser controladas e mantidas pelo Estado. Houve ainda uma negação ao modelo 

de organização privada da televisão americana,  desenvolvido bastante durante a guerra, 

que visava ao lucro. Por isso a necessidade de nacionalizar mais a televisão do que o rádio, 

para evitar  a lucratividade de prováveis novos grupos de poder.  Em terceiro,  a ideia  – 

difundida  entre  intelectuais,  profissionais  da televisão  e  políticos  – de que a  televisão, 

quando bem utilizada, seria grande aliada da democratização cultural.

Tais posicionamentos confirmam a indissociação entre medo e excitação causadas 

pela então nova mídia. É, pois, a partir da recusa do modelo privado que se estabelece o 

modo público de gerir televisão em grande parte dos países da Europa, como ocorreu na 

Espanha, França, Alemanha e Grã-Bretanha.
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Enquanto  o sistema audiovisual  brasileiro  é  dominado  pelo modelo  privado,  de 

inspiração notadamente norte-americana, o europeu se constituiu pela tradição pública, que 

hoje mantém ainda 50% dos canais de televisão nacionais, mesmo depois do aparecimento 

dos canais privados, entre 1970 e 1985 (WOLTON, 1996, p. 167). Mais que apresentar 

uma programação de entretenimento, o modelo público do sistema audiovisual europeu era 

mais uma forma de promoção cultural e de informação.

São duas as doutrinas que se contrapõem. Uma está voltada ao intervencionismo, 

que entende que quanto mais comunicação houver, maior a necessidade de regulamentação 

do  setor,  para  diminuir  riscos  de  desigualdade  econômica.  Esse  intervencionismo  se 

justifica por questões econômicas, culturais e políticas. “É preciso preservar as identidades 

nacionais e certos equilíbrios nos programas,  levando-se em conta o grande número de 

espectadores, em todos os meios sociais e culturais que assistem à televisão” (WOLTON, 

1996, p. 169). A outra recorre ao liberalismo econômico, político e cultural, que afirma ser 

a  comunicação,  nos  dias  atuais,  abundante  e,  por  isso,  que  somente  o  mercado  pode 

determinar equilíbrios, além de entender que a cultura e a comunicação são mercadorias 

como outras quaisquer.

Pedro  Almodóvar,  ao  chegar  a  Madri,  viu  abrir-se  um  mundo  novo  de 

possibilidades, ao mesmo tempo em que a própria Espanha encaminhava-se para superar a 

ditadura de Francisco Franco e aderir,  na década seguinte,  à política  liberal  do Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE). Esse novo momento espanhol estimulará, na passagem 

dos  anos  1970  para  a  década  de  1980,  o  início  das  reflexões  e  dos  debates  que 

proporcionará mudanças no modelo do sistema audiovisual europeu e, por consequência, 

espanhol. A televisão privada, até então recusada, passará a ser desejada. Já na segunda 

metade  nos  anos  1980,  a  televisão  privada  irá  se  impor  devido,  principalmente,  às 

insuficiências do modelo público. 

O público, saturado de discurso, e menos amnésico do que pensamos a 

respeito  dos  múltiplos  exemplos  de  controle  político,  reclamou 

imagens, mais imagens, sempre imagens. Que elas fossem públicas ou 

privadas, pouco lhe importava. E a hostilidade ao modelo público se 

traduziu por um esquecimento sobre  os  inconvenientes  do dinheiro 

privado (WOLTON, 1996, p. 30)

Como já afirmado, recorremos neste capítulo a duas dimensões inerentes ao veículo 

televisão: uma técnica, ligada à imagem (referente à produção e à difusão de imagens e 
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gêneros distintos, como noticiários ou programas de entretenimento); outra, mais social, 

ligada ao status de meio de massa, cuja recepção é disponibilizada em condições sociais e 

culturais muito diferentes. É exatamente essa junção de dimensões que dá força à televisão, 

e nos autoriza recortar, para análise neste trabalho, a mídia almodovariana televisiva.

A televisão originou distintos modelos: uns mais ligados ao mercado, sobretudo o 

norte-americano;  outros de caráter  mais acadêmicos,  com experimentações críticas cujo 

tamanho varia de acordo com época e país. Entre as diversas conotações sobre meio de 

massa, quatro podem ser aplicadas à televisão (WOLTON, 1996): a primeira é de ordem 

técnica, e refere-se à televisão como meio de massa propiciado pela difusão (hertiziana-

cabo-satélite) e pela recepção por milhões de pessoas ao redor do mundo.

A segunda é jurídica. Em qualquer país, a atividade da televisão é regulamentada 

para que todos recebam a sua imagem. As legislações estipulam que o sinal da televisão 

deve ser recebido por todos, o que mostra sua filiação ao ideal das telecomunicações. A 

terceira conotação que faz da televisão um meio de massa é de ordem política. Em todos os 

países, o poder público preferiu que a televisão fizesse parte de um projeto global. Isso se 

associava  a  um ideal  de  coesão  social  e  cultural,  principalmente  depois  da  guerra.  O 

controle político do meio e a TV politizada eram apenas caricatura diante de um projeto 

maior. Já a quarta é de ordem econômica. Seja em equipamentos ou programas, a produção 

precisa  ser  em grande  escala  para  tornar  rentáveis  os  altos  investimentos.  Por  isso,  a 

televisão entra numa economia de massa.

A mistura entre as dimensões técnica e social também confirmam a existência de 

um meio de massa. Enquanto o termo “meio” se refere à imagem, o termo “massa” remete 

à  sociedade.  Wolton  (1996)  analisa  essa  configuração  em dois  níveis:  o  primeiro  diz 

respeito sobre a “evidente e indispensável” interação entre a dimensão técnica e a social, 

pois a TV não é neutra na produção de imagens, já que o destinatário, o público de massa, 

“retroage sobre as condições e o estilo de produção da televisão”. Isso faz da televisão, na 

realidade, uma atividade coletiva. Não à toa, a maioria dos personagens telespectadores 

almodovarianos assiste, acompanha a televisão.

Já o segundo nível de análise da televisão como meio de massa se dá “através da 

interação específica entre a polissemia da imagem e o contexto que lhe dá sentido”. Há 

pesquisas (WOLTON, 1996, p. 76) que confirmam que os espectadores fazem uma triagem 

entre as inúmeras informações recebidas para evitar uma desorientação. Isso acontece a 

partir da percepção política da realidade de cada um, que funciona como um filtro. São as 

posições  ideológicas  que  permitem  ao  cidadão  escolher  e  rejeitar  programas.  As 
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informações  são  difundidas,  certamente,  da  mesma  maneira  em  diversos  países, 

modificando-se apenas os contextos político, geográfico, ideológico e cultural.  Pode ser 

mudado o cenário e a locução, mas essas diferenças de contexto desempenham um papel 

imprescindível para a apropriação das informações.

Por isso é possível constatar semelhanças entre o programa policialesco “Lo peor 

del día”, assistido, por exemplo, pela empregada Juana, em “Kika”, e programas do mesmo 

gênero veiculados por alguns canais de televisão e assistidos por parte da população em 

pleno horário de almoço, como “Cidade 190”, da TV Cidade, “Rota 22”, da TV Diário, ou 

“Barra pesada”, da TV Jangadeiro, para ficarmos apenas em emissoras de Fortaleza.  O 

mesmo fenômeno pode explicar o sucesso de séries norte-americanas em diversos países. 

Não se trata de as séries serem internacionais; o seu sucesso se dá porque elas reforçam os 

estereótipos que veiculam. Apesar de polissêmicas, as imagens da televisão são também 

padronizadas. O que difere são as condições de recepção que resultam em outro sentido, 

reforçadas pelos contextos cultural e político da recepção.

É exatamente isso que confirma a televisão como meio de massa: todos veem as 

mesmas imagens, mas ninguém vê a mesma coisa. O quadro de referências do espectador é 

ao mesmo tempo dado e produzido pelo meio de massa. Ocorre, então, uma interação, pois 

o meio de massa não é apenas um transmissor que faz as imagens chegarem ao seu destino, 

ele  próprio  contribui  para  o  desenvolvimento  do  quadro  cultural  no  qual  as  imagens 

ganham sentido.

É, por exemplo, o que pode ser observado na diferença entre a recepção que Juana e 

Kika, sua patroa, fazem do programa sensacionalista de Andrea Caracortada, em “Kika”, 

ao  apresentar  a  mutilação  de  penitentes  durante  uma procissão.  Enquanto  Kika  parece 

enojar-se  com o que vê,  Juana  está  paralisada  diante  da  TV, como que  hipnotizada  e 

atraída pelas imagens que vê.

É  o  público  a  própria  senha  para  o  sucesso  e  a  legitimidade  da  televisão.  A 

heterogeneidade do público obriga a televisão a se dirigir a tantos públicos – de diferentes 

classes sociais e culturas – ao mesmo tempo. Como meio de massa, a TV está do lado do 

geral, e não do particular. Essa lógica é componente essencial da conquista do público pela 

televisão; há confiança porque a TV oferece um pouco de tudo o que o público deseja.

É justamente essa confiança depositada pelo público que confere à televisão o papel 

de laço social.  Confiança que faz da TV uma companhia no domicílio. A TV não leva 

apenas divertimento, mas também informação, o que equilibra a relação. A confiança que o 

público atribui à televisão faz com que ele a aceite em seu cotidiano muitas vezes violento 
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e sem perspectivas. É por isso que o status de meio de massa conferiu à TV, ao mesmo 

tempo, “laço social livre, objeto cotidiano e janela para o mundo” (WOLTON, 1996, p. 

78).

Essa escolha e esse poder de decisão do que o público deseja assistir na televisão 

também podem ser encontrados nos filmes de Almodóvar. Os personagens almodovarianos 

ainda criam laços com a TV a partir da programação que eles decidem assistir nesse meio 

de massa.  Seja  Manuela  e  Esteban,  em “Fale  com ela”,  Juana,  em “Kika”,  o casal  de 

“Matador” ou as mulheres de “Volver”, todos constroem laços com a televisão ao fazer 

dela uma confidente em momentos íntimos, onde a televisão, na cena, se faz igualmente 

personagem.

A  televisão  de  massa  assume  assim  duas  funções  parcialmente 

contraditórias: manter o laço social numa sociedade estandardizada e 

oferecer  esse  laço  num  momento  em  que  existem  mais  e  mais 

contradições.  Na  realidade,  ela  não  é  nem  esse  instrumento  de 

estandardização  que  tão  frequentemente  vilipendiamos,  nem  esse 

instrumento  de  diversificação  que  almejamos  que  seja.  Ela  é 

provavelmente as duas coisas ao mesmo tempo, o que explica a sua 

profunda ambiguidade (WOLTON, 1996, p. 79).

A televisão de massa é também conhecida como televisão geralista, o oposto da 

televisão segmentada ou fechada, voltada para grupos específicos. Essa televisão geralista 

desempenhou papel essencial em dois diferentes contextos. Na década de 1950, quando se 

consolidou um crescimento econômico mundial pós-guerra e, em diversos países, ocorreu 

expansão do êxodo rural e mudanças no perfil consumista e de trabalho das pessoas, a 

televisão  desempenhou um papel  de mediação  comunicacional  entre  diversas  situações 

sociais e culturais. 

Ao promover essa mediação, ofereceu ao público um modo de compreensão, um fio 

condutor, de uma modernidade que surgia naquele momento. A televisão intermediou um 

período em que se vivenciou uma “sociedade individualista de massa” (WOLTON, 1996, 

p.  122).  Como  objeto  do  cotidiano  e  onipresente,  a  televisão  auxiliou  milhões  de 

espectadores  a  assimilar  uma  modernidade  que  impunha  a  todos  vivenciar  diferentes 

identidades.
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A questão não é mais a reivindicação de individualização, simultânea 

à instalação da sociedade de massa, mas a questão da manutenção e 

desenvolvimento de mecanismos de solidariedade e de laços sociais 

numa  sociedade  cujo  problema  principal,  a  nosso  ver,  é  o  da 

afirmação e do aprofundamento das diferenças: trata-se de favorecer 

novas solidariedades,  essencialmente de tipos comunitários, ‘tribais’ 

como  dizem  alguns,  para  neutralizar  os  efeitos  tidos  como 

catastróficos da estandardização da sociedade de massa (WOLTON, 

1996, p. 123).

Ou seja, o contexto atual é oposto. Por isso que, depois dos anos 1950 e até os 

1970, a televisão de massa alcançou o  status de laço social em uma sociedade em plena 

transformação  de valores.  Essa  dimensão  de  laço  social  se  estabelece,  sobretudo,  num 

espaço nacional de comunicação. 

Ao tomar esta noção da televisão como laço social, Wolton (1996) relembra certa 

tradição  sociológica.  Ao  assistir  à  televisão,  o  espectador  incorpora-se  a  um  público 

imenso e,  ao  mesmo tempo,  anônimo – que,  também como ele,  está  de  frente  para  a 

televisão ligada,  assistindo a uma mesma programação.  Há, assim,  um laço invisível  e 

silencioso. A noção de laço social foi formulada por Durkheim e pela escola francesa de 

sociologia numa perspectiva mais institucional do que cultural. Primeiramente, formulara-

se a interpretação do papel da religião como laço social; só depois foi utilizada e ampliada 

pela  antropologia  cultural.  A  partir  do  crescimento  das  instituições  sociais  e  de  suas 

políticas públicas em diversos setores da sociedade, ficou a sensação de que à noção de 

laço social também se acomodavam práticas sociais institucionalizadas. Corroboro a ideia 

de  Wolton  (1996)  por  entender  que  essa  noção  apresenta  entendimentos  menos 

institucionais, caso da televisão.

O rádio também exerce junto ao público a função de laço social. Em relação à TV, 

é até mais familiar e banal no cotidiano, mas como não possui a imagem que acompanha a 

televisão, não há a dimensão dupla da identificação com o público que o primeiro possui. 

Na imprensa escrita, papel semelhante ao que desempenha o rádio ocorre com as revistas 

semanais, por possuíram uma espécie de espelho e memória atualizados onde público se 

identifica. Em “Labirinto de paixões”, Sexilia descobre através da revista “Diez Minutos” 

que seu amante é, na verdade, o filho escondido em Madri do imperador de Tirânia. Já em 

“Carne trêmula”, é ouvindo pelo rádio que espectadores e personagens do filme passam a 

conhecer,  em primeira  mão,  as  resoluções  da  ditadura  de  Franco  contra  as  liberdades 
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individuais.  “Fale com ela” traz um jornal impresso jordaniano que revela ao jornalista 

Marco Zuluaga que sua ex-amada, a toureira Lydia, morrera num hospital da Espanha.

Há uma relação intrínseca entre a função de laço social exercida pela televisão e a 

noção de grande público. Isso porque esse papel exercido pela televisão somente pode ser 

desempenhado  por  uma  televisão  de  massa,  geralista.  As  televisões  temáticas,  ou 

segmentadas,  desempenham  essa  função  de  modo  bem  mais  limitado.  No  caso  da 

televisão, ela possui duas características que não se excluem, mas que tendem a se afastar: 

a função de comunicação e a função de laço social. Na verdade, a comunicação de grande 

público perde em definição, mas ganha em integração, ou seja, na consolidação de certa 

consciência  coletiva  de  um  país.  É  também  inerente  à  televisão  geralista  uma  dupla 

movimentação  contraditória:  censuramos  sua  homogeneização  –  pois  todos  assistem à 

mesma coisa – e sua atomização, que é o ato de cada um assistir sozinho à televisão. A 

homogeneização é o conjunto de atividades de programas e imagens que, num determinado 

contexto, definem a identidade coletiva de uma sociedade (WOLTON, 1996, p. 133).

Os programas, formulados pelo diretor, compõem uma homogeneização temática 

que  define  a  identidade  dos  personagens  que  circundam  as  narrativas  dos  longas-

metragens.  Na maior  parte  das situações de mídia,  o personagem telespectador  poderia 

muito  bem  ocupar  o  lugar  do  personagem  que  é  a  atração  dos  programas  de  TV 

almodovarianos. Tina, a travesti de “A lei do desejo”, ou Irene, a avó dada como morta de 

“Volver”,  são  exemplos.  Mas  isso,  de  fato,  acontece  com  a  jovem  Kika,  do  filme 

homônimo, que de telespectadora de “Lo peor del día” se transforma em chamariz para 

atrair audiência ao programa apresentado por Andrea Caracortada. Quando é violentada 

por  Paul  Bazzo,  algum  voyeur grava imagens  do crime e,  em seguida,  as  cede para a 

atração  televisiva  sensacionalista.  Andrea não tem dúvidas  e exibe as imagens  em seu 

programa, que é assistido pela vítima.

Espetáculo,  identificação,  representação  e  racionalização  são  características  da 

televisão que remetem diretamente à sua função de laço social, desempenhada com mais 

desenvoltura pela televisão geralista. O laço social remete à união entre os indivíduos e o 

laço  entre  diversas  comunidades  que  constituem  a  sociedade.  Comunicar-se  significa 

tornar  comum algo entre  as  pessoas e a  televisão  reafirma cotidianamente  esses  laços, 

unindo as pessoas na mesma comunidade. 

Dirigir-se ao grande público, como já observado, é a concretização do papel de laço 

social  desempenhado pela televisão geralista.  Essa ligação entre público e um meio de 

massa como a televisão representa uma comunicação mais democrática, útil à sociedade. 
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Enquanto a dita televisão segmentada ou fechada não está adaptada à cultura de grande 

público – também porque não se propõe a isso –, a televisão geralista estabelece outras 

relações convenientes que se destacam. A televisão, além de não ser apenas veículo de 

difusão da cultura de grande público, é também local de produção dessa cultura de massa, 

“que constitui  realmente a infraestrutura do nosso modo de vida” (WOLTON, 1996, p. 

227).  Privada ou pública, a televisão é difusora e produtora da cultura média nacional. O 

caminho  para  uma  grande  gama  de  assuntos  culturais  é  mesmo  a  televisão  geralista, 

contanto que sejam apresentados por imagens,  espetacularizados  e sirvam de distração, 

como entretenimento.

Uma verdade é  que a  televisão,  desde a  transição do século passado para este, 

tornou-se “mais proativa na inseminação artificial  da fama” (FREIRE FILHO, 2007, p. 

61). Ela não admite apenas divulgar e promover nomes emergentes em outros campos, 

como do esporte, da moda ou até mesmo da política. A televisão passou a gerenciar as suas 

próprias  celebridades  instantâneas,  que  aparecem  para  o  mundo  do  show  business já 

modeladas para atuarem como si mesmas.

Nas  ciências  sociais,  o  populismo  remete,  em  linhas  bem  mais  gerais,  a  uma 

estratégia  de  mobilização  das  massas  com o intuito  de  promover  a  soberania  popular, 

caracterizada por uma retórica e um estilo de comunicação mais voltados para o emocional 

e o visceral. A noção de neopopulismo televisivo cunhada por Freire Filho (2007) se revela 

apropriada para entendermos os novos formatos televisivos, como os reality shows, e a 

crescente onda da fama como expectativa universal. 

Esse fenômeno do neopopulismo televisivo acontece de duas formas: a primeira, 

como já observado,  é  através  da ascensão ao holofote  televisivo  de pessoas  comuns e 

desconhecidas, destituídas de qualquer tipo de conhecimento legitimado, feitos heróicos e 

aptidões artísticas. Não quer dizer que ocorra a apresentação de situações grotescas, como 

a exibição de deformidades físicas; em talk shows, o espaço se destina para a revelação até 

comportada de histórias de vida, discussões sobre relacionamentos humanos e atribulações 

pessoais. É o que acontece com a personagem Agustina, em “Volver”, que se dirige ao 

palco do programa “Donde quiera que estés” para tentar encontrar a mãe desaparecida. Ao 

perceber o arrependimento de Agustina por estar ali, a apresentadora expõe ao público o 

câncer sofrido pela convidada da atração, de modo a forçá-la a contar mais intimidades no 

programa de TV.

Esse tipo de programa, na grande maioria, não pretende ter o papel de assistente 

social  ou pronto-socorro, mas ser um consultório emocional,  onde o apresentador pode 
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estar acompanhado de um psicólogo no estúdio – ou o próprio apresentador se ocupa do 

cargo de analista sentimental.  É o caso da entrevistadora do  talk show exibido no filme 

“Fale  com ela”,  que  dá  conselhos  para  elevar  a  autoestima  e  saber  lidar  com perdas, 

fracassos e desilusões.

Para  alguns  pesquisadores25,  esses  novos  talk  shows se  apresentam  como 

legitimadores da voz do chamado cidadão comum, pois promovem

um incremento da possibilidade, da confiança  e da competência  de 

expressão de indivíduos de classe social, raça, gênero e  background 

cultural  reputados  como inferiores.  Ao desestabilizarem o papel  do 

expert como a única autoridade aceitável no debate público, [os novos 

talk shows] contribuíram na mudança da visão habermasiana da mídia 

como o domínio da uma elite política para um modelo de negociação 

entre diferentes públicos (FREIRE FILHO, 2007, p. 70)

Freire  Filho  (2007)  se  refere  às  pessoas  do  auditório  ou  telespectadores  que 

acessam o programa via telefone ou Internet para opinar sobre a vida do cidadão comum 

entrevistado. Esses novos programas, como o talk show apresentado em “Fale com ela” ou 

o programa de auditório de “Volver”, ganham audiência ao promover os déficits afetivos 

ou  emocionais  do  público.  A ideia  do  “gente  como  a  gente”  no  palco  e  na  plateia  é 

característica desse neopopulismo televisivo, que apela por uma falsa interatividade entre 

as pessoas comuns fora da tela – os telespectadores – e as novas estrelas desse formato. 

Com isso, a televisão se torna, de outro modo, plataforma de interrelações que estabelecem 

diferentes tipos de laço social.

2.4 Dubois, McLuhan, Debord: os meios como extensão do homem?

Retomando  o  primeiro  tópico  deste  capítulo,  foi  a  partir  dos  anos  1970  que 

apareceram os filmes em que o jornalista de televisão ganha destaque como personagem no 

cinema,  sinal  de  que  os  filmes  de  jornalismo  (newspaper  movies)  passavam  por 

transformação.  Os  personagens  do  jornalismo  televisivo  foram construídos  para  serem 

mais frios, urbanos e até mais instruídos que seus antecessores. É justamente a televisão 

que dá uma nova cara aos filmes de jornalismo, quando entra em voga uma mídia mais 

voltada para o entretenimento.
25 Gamson (1999); Livingstone e Lunt (1994); Shattuc apud Freire Filho (2007).
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Em “Kika”, é a mídia, através do reality show “Lo peor del día”, apresentado por 

Andrea Caracortada (Victoria Abril), a verdadeira protagonista do filme. Almodóvar quer 

discutir  o  grau  de  influência  e  poder  da  comunicação  de  massa  na  sociedade 

contemporânea. Os demais personagens podem ser vistos, a quem se dedica a estudar a 

mídia em “Kika”, como figurantes.

Na  primeira  vez  que  “Lo  peor  del  día”  é  exibido  no  filme,  o  espectador  é 

apresentado a Andrea Caracortada. De uma vez só, o reality mostra imagens gravadas no 

momento de um assassinato e uma entrevista com a mãe do assassino – e ainda oferece 

uma recompensa, dada pelo patrocinador do programa, os Leites La Real, a quem souber 

informar o paradeiro do bandido.

É interessante o início do programa televisivo dentro do filme “Kika”. Ouvem-se 

palmas de uma suposta plateia. A câmera de Almodóvar focaliza um auditório vazio, no 

que o espectador do filme, e não o do programa, descobre que as palmas se tratam de uma 

gravação.  A única personagem que assiste ao primeiro “Lo peor del día” em “Kika” é 

Juana, vivida por Rossy de Palma, a empregada apaixonada pela patroa Kika (Veronica 

Forqué).

O  cenário  do  programa  contém  algumas  tábuas  de  madeira  levantadas,  bem 

próximas  umas  das  outras.  No  alto  delas,  duas  TVs.  Quando  Andrea  aparece  para 

apresentá-lo, vê-se um pouco de gelo seco se espalhar pelo palco do programa. Ao lado 

dele, um vaso grande com folhas secas.

“Kika”  remete  ao  filme  “Janela  indiscreta”,  de  Alfred  Hitchcock,  porque  este 

último  é  uma  referência  para  quem  se  propõe  a  analisar  o  voyeurismo  no  cinema26. 

Enquanto pela janela se dá o voyeurismo de Hitchcock, é pela tela da TV, uma espécie de 

janela moderna, que o prazer de observar as pessoas acontece no filme de Almodóvar.

No  filme,  o  reality  show “Lo  peor  del  día”  parece  ter  vida  própria  com  a 

apresentação da excêntrica Andrea Caracortada. O programa não desperta nos personagens 

nenhuma atitude de ação, mas de espanto ou susto, embora eles não gravitem em torno de 

um programa televisivo; com exceção da terceira vez com que o programa é veiculado no 

filme, onde é mostrado um vídeo de Kika sendo violentada. Na verdade, é o programa e a 

sua apresentadora quem mais se destacam no filme.

26 O 17º e mais recente longa-metragem de Pedro Almodóvar, “Abraços partidos”, também faz referência ao 
voyeurismo de “A janela indiscreta”, de Hitchcock. No filme do diretor espanhol, ao encontrar-se com o 
diretor de cinema Mateo em seu apartamento, Lena é flagrada, pelas lentes do enteado, a traição que comete 
contra o empresário Ernesto Martel.
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Embora  as  imagens  deste  “Lo  peor  del  día”  não  tenham sido  gravadas  com a 

câmera  que  Andrea  mantém  acoplada  em  seu  capacete,  a  imagem  da  apresentadora 

totalmente equipada para qualquer ocasião é o símbolo da crítica que Almodóvar faz em 

relação à falta de privacidade causada pela proliferação dos reality shows e aos meios de 

comunicação de massa. Mais que um símbolo, o traje que Andrea veste quando vai às ruas 

em busca da notícia, com uma câmera na cabeça e holofotes nos seios (imagens 1 e 2), 

idealizado por Jean-Paul Gaultier, é o que Dubois (2004) chamou de figural.

   
imagem 1                                          imagem 2

Segundo Dubois (2004),  o conceito  de figural  se  aplica  a  imagens (ou objetos) 

cinematográficas que ganham destaque em um filme não por sua representação na obra, 

mas por sua presença; por sua figuração, e não pelo enredo da obra. Ou seja, a imagem de 

um filme  pode  ter  um significado  além do  contexto  em que  está  inserida  na  obra.  É 

possível que um objeto colocado na narrativa de um filme possa causar o mesmo impacto 

no espectador fora do filme, através de uma presença que extrapola o enredo, mas sem 

mudar o seu significado.

Encontrar um figural acontece a partir de “fenômenos de presença” ou “eventos 

visuais” que se impõem imediato e insistentemente a nós, como uma “força intrínseca à 

imagem  que  deixa  um  traço  profundo  no  nosso  imaginário”.  A  roupa  de  Andrea,  se 

desvinculada do filme, remete não só a ela e ao contexto do filme, mas a uma situação de 

abordagem incessante pela busca da notícia. 

Aumont (1996) corrobora. É preciso pensar o figural como uma transposição de um 

conjunto de referências – figuras – para outro conjunto. Há também uma migração de todo 

um repertório visual. Outra característica do figural é o seu caráter sedutor, ornamental e 

mesmo espetacular, mas que impõe uma força intrínseca. O figural “alimenta um discurso” 

e faz com que as imagens atraiam para si um poder de persuasão a partir de um jogo de 

linguagem visual.  O figural  remonta  a  um “aparato  citacional”,  ao “repertório  de  uma 

imagética”, a uma “emoção que é retomada”, como nos faz pensar Almodóvar em relação 

à câmera acoplada ao capacete de Andrea.
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Contudo,  não  é  só  uma  figura  que  é  assim  retomada,  mas  uma 

configuração, desmontada nos seus elementos e depois remontada de 

outro modo. Aqui é, portanto, o trabalho do figural que exerce a sua 

força: o autor não é necessário, mas é pela sua confiança no poder do 

figurativo e do figural que este, paradoxalmente, se pode manifestar 

(AUMONT, 1996).

O figural nos faz pensar na compreensão mcluhaniana de que os meios podem ser 

como extensões do homem. Ao referir-ser à câmera de cabeça de Mackworth27,  que era 

aplicada  em crianças  que  viam televisão,  McLuhan  (1964)  nos  permite  relacioná-la  à 

câmera de cabeça utilizada por Andrea Caracortada em suas matérias de rua. A câmera de 

Andrea é a extensão do seu sentido de visão. Ou até mais que isso: podemos pensar na 

câmera como o olho de uma sociedade, preenchidas por homens, sedenta pela invasão de 

privacidade alheia e voyeurística. É essa a principal crítica de Almodóvar em “Kika” e na 

câmera  de  cabeça  de  Andrea  Caracortada.  Câmera  essa  que  pode  ser  relacionada  de 

imediato ao programa de TV “Lo peor del día” e à televisão de um modo geral. McLuhan 

(1964) considera que 

numa cultura como a nossa, há muito acostumada a dividir e estilhaçar 

todas as coisas como meio de controlá-las, não deixa, às vezes, de ser 

um tanto chocante lembrar que, para efeitos práticos e operacionais, o 

meio  é  a  mensagem.  Isto  apenas  significa  que  as  consequências 

sociais e pessoais de qualquer meio – ou seja, de qualquer uma das 

extensões de nós mesmos – constituem o resultado do novo estalão 

introduzido em nossas vidas por uma nova tecnologia ou extensão de 

nós mesmos (MCLUHAN, 1964).

Algumas  das  marcas  estéticas  encontradas  nos  filmes  de  Almodóvar  também 

dialogam com o conceito de sociedade do espetáculo cunhado pelo francês Guy Debord 

nos anos 1960, a partir da teoria crítica da sociedade capitalista. Não à toa, é na televisão – 

onde a sedução ao consumo é maior – que ocorre uma maior presença de profissionais do 

27 No início da década de 1960, o Professor Alan Mackworth, do Departamento de Ciências da Computação 
da University of British Columbia, desenvolveu equipamento especial para observar o movimento ocular das 
crianças enquanto assistiam televisão. Foi possível perceber que o olho parou das crianças parou – a exemplo 
de quando se admira o fogo – mas continuou a ver. Concluiu-se que o trabalho de percepção da forma foi 
transferido do movimento ocular para a tela da televisão, liberando os outros sentidos. Assim, confirmou-se 
uma espécie de hipnose gerada pela televisão.
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campo da comunicação nos filmes do diretor espanhol, veículo onde a imagem impera 

sobre outros elementos técnicos.

Ao analisar o capitalismo, Debord (1991) constata um acúmulo de imagens que dá 

origem à sociedade do espetáculo, uma das marcas da contemporaneidade. Estabelece-se 

um predomínio da imagem sobre a coisa, da cópia sobre o original, da representação sobre 

a  realidade,  da  aparência  sobre  o  ser.  O autor  ainda  assinalou  que  “o  espetáculo  é  o 

momento em que a mercadoria chega à ocupação total da vida social. Não só a relação com 

a mercadoria é visível, como nada mais se vê senão ela: o mundo que se vê é o seu mundo” 

(DEBORD, 1991, p. 31). Ou seja, nos permite pensar como a notícia  e a atividade do 

jornalismo  transformaram-se  em  mercadoria  de  sucesso,  através  de  um  processo  de 

espetacularização da notícia que, no seu limite,  tende a criar ou recriar  a realidade dos 

fatos. “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, 

mediada por imagens” (DEBORD, 1997, p.14).

Essa espetacularização da notícia retoma o conceito barthesiano do fait divers e nos 

permite analisar que a mídia construída por Pedro Almodóvar em seus filmes contribui 

para a transformação da notícia em mercadoria e, na maioria das vezes, para a primazia do 

espetáculo sobre o real, o que poderá ser visto a partir do estudo das situações de mídia que 

virá a seguir.
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Capítulo 3

3.1 O cinema clássico americano como fonte

É atribuído a David W. Griffith a elaboração da forma de narrativa cinematográfica 

que serviria de modelo ao classicismo de Hollywood e europeu a partir de 1915. Apesar do 

desempenho  de  Griffith  ter  sido  fundamental,  não  convém  distanciá-lo  de  todo  um 

contexto e, principalmente, do advento de uma incessante produção racionalizada de filmes 

nos grandes estúdios hollywoodianos. Regras e princípios de estruturação na criação de um 

produto-filme eram obrigatórios para uma bem definida divisão do trabalho e uma eficiente 

distribuição de tarefas destinadas a setores especializados, como pesquisa de idéias, escrita 

ou adaptação de roteiros, decupagens, filmagens, etc.

Esse  modelo  pretendeu,  antes  de  qualquer  coisa,  fundamentar  a  continuidade 

narrativa,  que  é  dona  das  seguintes  características:  homogeneização  dos  significantes 

visual  (cenários,  iluminação),  narrativo  (relações  legendas/imagens,  desempenho  dos 

atores, unidade do roteiro: história, perfil dramático, tonalidade de conjunto) e audiovisual 

(sincronismo da  imagem e dos  sons  – palavras,  ruídos,  música);  linearização,  que é  a 

maneira como um plano é ligado ao plano seguinte, o que os vincula pelo movimento seja 

através de um gesto ou ação de personagens ou veículos, ou, ainda, vínculos no olhar de 

um personagem ou  no  som,  onde  o  que  o  personagem ouve  é  identificado  no  plano 

seguinte (VANOYE, 2006, p. 25-26). 

Figuras de montagem também visam contribuir  para a  estruturação da narrativa 

hollywoodiana clássica. Exemplos disso são a montagem alternada, que permite dois ou 

mais  eventos  serem  apresentados  simultaneamente,  embora  de  forma  alternante,  num 

filme; e o insert, aquele conhecido primeiro plano de detalhe que tem o objetivo de causar 

impacto dramático no espectador que assiste à cena, como se dá no plano de uma arma.

Ao analisar as técnicas cinematográficas empregadas na narrativa clássica, Vanoye 

(2006) aponta que “o encadeamento das cenas e das sequências se desenvolve de acordo 

com uma dinâmica de causas e efeitos clara e progressiva. (...) O desenvolvimento leva ao 

espectador  as  respostas  às  questões  colocadas  pelo  filme”,  respeitando  os  sentidos  de 

clareza, homogeneidade, coerência e linearidade. 

Dominarão  a  cena  (duração  de  projeção-duração  diegética)  e  a 

sequência (conjunto de planos que apresentam uma unidade narrativa 

forte),  separadas  – ou melhor,  ligadas  – por figuras  de demarcação 
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nítidas  (o  escurecimento  e  a  fusão  muitas  vezes  eles  próprios 

integrados  na  história,  como  demonstrou  Christian  Metz,  para 

“significar” a passagem do tempo, a mudança de lugar, a mudança de 

estudo físico ou psicológico). (VANOYE, 2006, p. 27)

Ou seja, cenas e sequências se encadeiam e se desenvolvem através de uma linha 

dinâmica, clara e progressiva de causas e efeitos. Com mais recorrência, a narrativa está 

centrada em um personagem principal ou um casal, de cunho psicológico bem definido que 

se percebem em situações de conflito28. Ao preservar-se a coerência e a continuidade dos 

encadeamentos espaço-temporais, o desenvolvimento da narrativa responderá às questões 

colocadas pelo filme ao espectador.

A narrativa pode também ser compreendida como estrutura, na medida em que seus 

elementos  se  combinam  e  formam  um  todo  diferenciado.  Da  mesma  forma,  o  autor 

esclarece que na narrativa clássica, primeiramente, são especificados o tempo, o lugar e os 

personagens  relevantes,  bem como suas  posições  espaciais  e  seus  estados  psicológicos 

atuais, referentes ao resultado de cenas anteriores. O que se revela no meio da cena, como 

aponta Bordwell, são personagens que

agem no sentido de alcançar  seus objetivos: lutam, fazem escolhas, 

marcam encontros, determinam prazos, planejam eventos futuros. No 

curso  de  sua  ação,  a  cena  clássica  prossegue,  ou  conclui,  os 

desenvolvimentos  de  causa  e  efeito  deixados  pendentes  em  cenas 

anteriores,  abrindo,  ao  mesmo  tempo,  novas  linhas  causais  para 

desenvolvimento do futuro. Uma linha de ação, ao menos, deve ser 

deixada  pendente.  (...)  Daí  a  famosa  ‘linearidade’  da  construção 

clássica. (BORDWELL apud RAMOS, 2005, p. 282).

Branigan29 (1992, p. XII) denominou a narrativa como “nada menos que uma das 

formas  fundamentais  utilizadas  pelos  seres  humanos  para  refletir  sobre o mundo”.   Já 

conforme  Vernet  (apud VANOYE,  2006,  p.  41),  a  narrativa  é  “o  enunciado  em  sua 

materialidade, o texto narrativo que se encarrega da história a ser contada”, uma espécie de 

sutil ponto de interseção entre o conteúdo e a expressão. É ela que viabiliza a forma da 

história, que, segundo o mesmo autor, é “o significado, o conteúdo narrativo”. Ao contar 

28 Percebem-se também narrativas centradas em outros tipos de personagens principais, como uma dupla de 
assaltantes ou um triângulo amoroso.
29 BRANIGAN, Edward. Narrative comprehension and film. Londres: Routledge, 1992.
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uma história, seja oralmente ou pela escrita, já a colocamos em narrativa. É por isso que os 

componentes expressivos de um filme só adquirem a razão de existir ao se articularem a 

um conteúdo.  Um  travelling,  por  exemplo,  ganha  sentidos  distintos  se  acompanha  um 

determinado personagem ou se corre por uma paisagem. Conteúdo (história) e expressão 

(como um travelling) compõem um todo capaz de criar uma significação. 

A  palavra  “narrativa”  possui  uma  trinca  de  sentidos  possíveis:  “o  enunciado 

narrativo que assegura a relação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos”; 

“a sucessão de acontecimentos reais ou fictícios que são objetos desse discurso, e suas 

diversas  relações  de  encadeamento,  de  oposição,  de  repetição  etc.”;  e  “não  mais  o 

acontecimento que se conta, e sim aquele que consiste no fato de alguém contar alguma 

coisa” (GENETTE  apud AUMONT e MARIE, 2003, p. 209). Porém, convencionou-se 

restringir  o  uso da palavra  apenas  à  primeira  significação  apresentada,  pois  a  segunda 

remete à história e a terceira à narração. 

Jacques  Aumont  e  Michel  Marie  (2003)  também  sublinharam  algumas 

características da narrativa. Entre elas, a de que é oferecida não como a realidade,  mas 

como uma mediação da realidade, com traços de não-realidade. É um “discurso fechado 

que vem irrealizar uma sequência de acontecimentos”, apontou Christian Metz (1975 apud 

AUMONT e MARIE, 2003). A unidade da narrativa, portanto, é o acontecimento.

Já a narração é um ato, seja real ou fictício, que produz a narrativa. É o modo de 

contar  uma  história  –  por  oposição  a  essa  própria  história  (conjunto  de  conteúdos 

narrativos)  e  à  narrativa  (o  discurso  que  conta  a  história).  Ela  pode  se  apresentar  na 

narrativa  por  variadas  maneiras.  Se  ela  provém  do  interior  da  ficção,  através  de  um 

personagem, ela é intradiegética. Caso contrário, se acontece de forma exterior à narrativa 

– um narrador abstrato, mas distinto do autor, por exemplo –, a narração é extradiegética 

(AUMONT e MARIE, 2003, p. 208).

A narração é o “ato narrativo produtor e, por extensão, ao conjunto da situação real 

ou fictícia  na qual  ocorre.  Diz respeito  às relações  que existem entre o enunciado e a 

enunciação tal  como se mostram à leitura na narrativa: portanto,  só são analisáveis em 

função de vestígios deixados no texto narrativo” (VERNET apud VANOYE, 2006, p. 42). 

Como na literatura, em que narrador não pode ser confundido com o autor da obra, no 

cinema também não convém identificar o narrador como diretor de um filme. É por isso 

que Bordwell (1985, p. 62) opta pelo conceito de narração mais centrado em termos de 

recepção.  Assim,  o  conceito  de  narração  afastar-se-ia  do  conceito  de  narrador,  que  se 

assemelha  ao  sinônimo  de  ser  humano,  algo,  conforme  o  autor,  alheio  ao  meio 
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cinematográfico. O autor, portanto, aponta a narração como “organização de uma série de 

recursos para a construção de uma história”. Ou seja, para ele existe a organização de uma 

instância narrativa, mas somente por parte do receptor. 

A narração fílmica “clássica” absorveu marcas romanescas do século XIX. Tanto 

que  Griffith  cita  o  romancista  inglês  Charles  Dickens  para  justificar  algumas  de  suas 

narrativas;  o cinema viu suas formas narrativas conquistadas pelo romance (VANOYE, 

2006, p. 26). Isso é percebido, sobremaneira, pela mobilidade cada vez maior do ponto de 

vista, a partir da câmera que registra a cena de fora, do lugar do espectador, e também 

consegue se movimentar para o lugar de um ou outro personagem, trazendo à tona esses 

pontos  de  vista.  Há,  porém,  uma  ressalva:  as  referências  visuais  do  espectador 

cinematográfico exigem que o espaço e o tempo da narrativa fílmica sejam claros e tenham 

lógica em seu encadeamento.

A partir da crítica ideológica da década de 1970 e da análise textual, foi constituída 

a identificação entre cinema clássico e cinema clássico hollywoodiano. Na verdade, trata-

se, ao mesmo tempo, de um período da história do cinema, de uma norma estética e de uma 

ideologia.  Embora  não  se  consiga  definir  exatamente  quando  a  era  clássica  termina, 

Aumont e Marie (2003) compreendem que seja ao final da década de 1950. São dois os 

motivos: o surgimento da televisão, que passa a disputar a preferência do público com o 

cinema, e o advento de, “novos cinemas” europeus, que impuseram questionamentos no 

estilo da transparência, norma que se define, sobretudo, por seu objetivo de comunicar uma 

história com eficácia.  O seu período inicial  remonta aos anos 1920, quando a indústria 

hollywoodiana já se estruturava como oligopólio e já fixava o seu estilo.

O  filme  hollywoodiano  clássico  apresenta  personagens  bem  definidos, 

determinados a encontrar soluções e atingir objetivos específicos. Para tanto, envolvem-se 

em conflitos com outros personagens ou com circunstâncias externas. A história no filme 

hollywoodiano clássico, porém, termina com um fato decisivo, seja a vitória ou a derrota 

do personagem, de forma a pôr um fim no problema inicialmente sugerido.

É o personagem protagonista, então, o principal agente causal do filme. Ele é dono 

de  uma gama  consistente  de  traços,  características  e  comportamentos.  Bordwell  (apud 

RAMOS,  2005,  p.  279)  aponta  que  “embora  o  cinema  tenha  herdado  muitas  das 

convenções  de  caracterização  do  teatro  e  da  literatura,  os  tipos  de  personagens  do 

melodrama e da ficção popular são compostos por motivos, traços e maneirismos únicos”. 

Em paralelo, a indústria hollywoodiana, entre outras funções, criou protótipos básicos de 

personagens,  moldados  às  necessidades  particulares  de  cada  papel.  É  por  isso  que  o 
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protagonista se torna o principal agente causal dos filmes, pois ele é o objeto principal de 

identificação do público.

O  modo  narrativo  clássico  submete-se  pontualmente  à  “história  canônica”.  No 

plano da syuzhet (por vezes traduzido como “trama”, conforme Bordwell), o filme clássico 

obedece  ao  padrão canônico  onde uma situação  inicial  é  perturbada  para,  em seguida, 

restabelecer o que fora violado. Os manuais de roteiro hollywoodiano insistem no seguinte 

modelo: equilíbrio de uma trama, sua violação, luta e expulsão do elemento causador da 

perturbação (BORDWELL  apud RAMOS, 2005, p. 279). Fórmula que remete a formas 

históricas específicas, principalmente o conto do final do século XIX.

Xavier (2003) dá o exemplo de “Cidadão Kane”, de 1941, para diferenciar trama de 

fábula. Como fábula, nada mais é que a história de um garoto órfão que herda uma fortuna 

e se torna um dos homens mais ricos e influentes do país, ao erguer um conglomerado 

jornalístico nos Estados Unidos. Ele morre solitário e insatisfeito,  depois de passar por 

duas separações já em relação à trama, o filme recorre mais à investigação do que pela 

linearidade. O personagem Kane é construído aos poucos, através do discurso de outros 

personagens, pessoas que conviveram com ele. Ou seja, trama dá corpo à fábula através da 

série de acontecimentos narrativos que se encadeiam.

Há narrações, porém, onde fábula e trama convergem, caso de alguns romances do 

naturalismo literário ou do cinema clássico, modo narrativo onde o narrador é mais tímido 

e escondido. A sensação é de que a narrativa move em si própria. Bordwell (1990) cita o 

curta-metragem  “Um  assassinato”  (1957),  de  Roman  Polanski,  como  um  dos  poucos 

exemplos de completa mistura entre trama e fábula. O filme apresenta um homem que 

entra em um quarto e assassina outro que estava dormindo.

A causalidade é o que norteia, a princípio, a construção clássica da história a ser 

contada.  As  relações  entre  personagens,  cenários  e  situações  estão  subordinadas  ao 

movimento de causa e efeito. “As configurações espaciais” são motivadas realisticamente 

e, mais ainda, por “necessidade composicional” (BORDWELL  apud RAMOS, 2005, p. 

280). Neste trabalho, como poderemos identificar mais adiante, o conteúdo e a presença 

dos meios de comunicação são, além de fundamental para o desenvolvimento das tramas 

dos  filmes  de  Pedro  Almodóvar,  peças  intrínsecas  para  a  dimensão  narrativa  dessa 

filmografia. Algumas cenas estão interligadas através da transmissão de uma notícia na 

televisão ou da publicação de um acontecimento no jornal impresso. Por isso, é correto 

afirmar que, além de o elemento mídia ter sua importância para o desenvolvimento da 
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trama e da narrativa  fílmicas,  ele  também empreende função na dimensão estética  dos 

filmes de Almodóvar.

Ao  analisar  o  que  propusera  Bordwell  (2005),  identifico  no  cinema  do  diretor 

espanhol que, além de a presença midiática se mostrar recorrente, há distintas formas de 

ser  mostrada  essa  recorrência,  seja  para  o  desenrolar  da  trama  como  para  o 

desenvolvimento  da  narrativa.  É  possível  fazer  essa  afirmação  a  partir  da  análise  das 

situações de mídia vivenciadas pelos personagens nos filmes de Almodóvar, que, através 

da  leitura  de  jornais  ou  por  assistir  a  conteúdos  informativos  pela  televisão,  são 

estimulados a se mover dentro da trama, desencadeando ações na narrativa, será observado 

no próximo capítulo.

A sequência do filme clássico é montada de modo a funcionar como um resumo em 

transição, pois cada cena é apresentada em etapas distintas. No início,  é especificado o 

tempo, o lugar e os personagens relevantes e suas posições espaciais e estados mentais 

atuais, resultado de cenas anteriores. No meio da cena, os personagens entram em ação 

para alcançar  seus objetivos,  evidenciando motivações  e  projetando eventos  futuros.  A 

cena clássica é concluída com os desenvolvimentos de causa e efeito, mas novas linhas 

causais  ainda  têm a  capacidade  de  favorecer  ao  suspense  necessário  para  a  sequência 

seguinte, o chamado gancho. É esta a linearidade da construção clássica. E o final clássico 

é  o  momento  apoteótico  dessa  estrutura,  através  da  conclusão  lógica  de  uma  série  de 

acontecimentos,  o efeito final  de uma situação inicial.  Esse entendimento é a base dos 

preceitos de roteirização que sustentem a narrativa dos filmes clássicos de Hollywood.

É sabido, no entanto, que ao final clássico também pode ocorrer o oposto. Uma 

discordância entre a causalidade e o desenlace final pode surgir e evidenciar alguma recusa 

ideológica  ao  modelo.  Ou  ele  pode  tornar-se  problemático  por  não  resolver  questões 

menores que permanecem pendentes ao final da trama, como acontece com personagens 

secundários,  que  não  precisam,  necessariamente,  ter  seus  destinos  reequilibrados.  Mas 

finais  não  conclusivos  dos  personagens  secundários  têm  a  capacidade  de  promover 

epílogos para o filme, formalizando que os personagens principais, esses sim, retomaram 

sua posição inicial de estabilidade. “O epílogo não apenas reforça a tendência a um final 

feliz,  como  também  repete  os  motivos  conotativos  aparecidos  ao  longo  do  filme” 

(BORDWELL apud RAMOS, 2005, p. 284).

A narração clássica possui uma comunicabilidade que corrobora com a maneira 

com que a trama lida com as omissões. Se algum lapso temporal acontecer, um diálogo 

entre os personagens, ou mesmo uma montagem em sequência, surgirá para nos informar. 
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Também se uma causa for omitida, em breve saberemos. E isso se dá porque as lacunas da 

narração  clássica  raramente  permanecem.  Se no início  de  um filme  nada  sabemos,  no 

decorrer  da história  acumulamos  informações  que nos farão saber  de tudo ao final  do 

filme. Esses princípios, no entanto, podem ser deixados de lado por alguma motivação, 

mas o fato é que jamais um dado causalmente significativo para uma cena será mantido em 

sigilo por muito tempo; tudo em nome da comunicabilidade da narração.

Indicações  para  a  construção  da  temporalidade,  da  espacialidade  e  também  da 

lógica – como as noções de causalidade e paralelismo – da história são fornecidas pela 

narração clássica, sempre para fazer com que os eventos “à frente da câmera” sejam nossa 

principal matéria de conhecimento. Bordwell complementa que

em seu conjunto, a narração clássica trata a técnica cinematográfica 

como um veículo para a transmissão de informações sobre a fábula 

(história)  pelo  syuzhet (trama).  Entre  todos  os  modos narrativos,  o 

clássico é o mais preocupado em motivar composicionalmente o estilo 

em função dos padrões adotados pelo syuzhet. Consideremos a noção 

do  que  hoje  denominamos  plano.  Durante  décadas,  a  prática 

hollywoodiana  designou  o  plano  como  “cena”,  combinando  assim 

uma  unidade  estilística  material  a  uma  unidade  dramatúrgica. 

(BORDWELL apud RAMOS, 2005, p. 291)

Depois de iniciado o plano que estabelece os personagens no tempo e no espaço, os 

personagens vão interagindo entre si e a cena é segmentada em imagens mais próximas de 

ação  e  reação.  Cenários,  música,  iluminação  e  movimentos  de  câmera  colocam  em 

evidência  para  o  espectador  do  filme  os  objetivos  dos  personagens.  A  cena,  então,  é 

finalizada com alguma porção de espaço – como a reação da face de um personagem –, 

indicando a transição para a próxima cena.

É por isso que, na narração clássica, o espectador é estimulado a definir um tempo e 

um espaço da ação da história, estabelecendo coerência e consistência. Mesmo que outras 

normas narrativas  promovam o privilégio da desorientação do espectador,  por distintos 

objetivos,  apenas  a  narração  clássica  valoriza  um  estilo  que  alcança  a  maior  clareza 

denotativa.  Assim,  através  de  uma  linha  do  diálogo,  por  exemplo,  a  sinalização  da 

passagem temporal de uma cena para outra se dá sem equívocos.

A montagem clássica, portanto, faz com que cada plano seja resultado lógico do seu 

antecessor,  guiando  o  espectador  para  que  ele  não  se  perca  na  narrativa.  Apenas  se 
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motivada realisticamente é que a desorientação temporária pode ser aceita. Não à toa que 

grande parte dos espectadores reconhece, mesmo que intuitivamente, essas convenções de 

estilo da narração hollywoodiana, a ponto de esse aspecto paradigmático do estilo clássico 

transformá-lo,  senão  numa  receita,  um  apanhado  “historicamente  determinado  de 

alternativas mais ou menos prováveis” (BORDWELL apud RAMOS, 2005, p. 294).

Mesmo  que  inovações  em  um  filme  possam  ocorrer,  elas  se  dão  no  nível  da 

história.  Se  as  normas  do  syuzhet  (trama)  e  demais  elementos  estilísticos  vieram a  se 

modificar com a passagem dos anos, os princípios norteadores de construção da trama – 

causalidade  como  prioridade,  busca  dos  personagens  por  seus  objetivos,  desfecho  que 

reequilibra a situação inicial etc. – estão mantidos desde os meados da década de 1910. 

Mas uma vez, não é por acaso que a estabilidade e a unidade da narração fomentada por 

Hollywood são dois motivos que fazemos reconhecê-la como clássica.

Bordwell  (1995)  empreendeu  estudos  em  relação  à  ação  do  filme  sobre  o 

espectador  que  atentam  para  uma  ação  intelectual,  onde  o  filme  se  preocupa  em  ser 

compreendido pelo espectador, permitindo-lhe ter indícios cognitivos que favoreçam uma 

construção racional. Não se pode, com isso, admitir que o espectador clássico se comporte 

passivamente  devido  à  estabilidade  dos  processos  da  trama.  Ele  é  capaz  de  realizar 

operações cognitivas específicas ativas mesmo pelo fato de elas serem reconhecíveis ou 

familiares.  Ao assistir  a  um filme clássico,  o espectador  o faz bem preparado, pois as 

histórias contadas por Hollywood são produtos de uma série específica de “esquemas”, 

hipóteses  e  inferências  particulares.  O  espectador  conhece  os  personagens  e  seus 

comportamentos mais prováveis, pois tem internalizadas normas cênicas de exposição e do 

desenvolvimento da linha causal anterior. Isso porque a estrutura básica da trama será a da 

história canônica, onde o protagonista está voltado para o cumprimento de objetivos.

São de conhecimento do espectador, ainda no modo clássico, formas pertinentes de 

motivação do que está sendo apresentado, como a motivação ou o propósito “realístico” de 

estabelecer  conexões  tidas  como  plausíveis  pelo  senso  comum,  ou  a  motivação 

composicional,  que  põe  em evidência  as  relações  de  causa  e  efeito.  É  a  partir  desses 

esquemas que o espectador constrói suas hipóteses, auxiliado por variados processos como 

o da repetição, cuja função é reafirmar dados sobre os quais a hipótese deve se fundar. Os 

personagens  também  apresentam  comportamentos  típicos,  levando  o  espectador  a  já 

identificar que tipo de ações eles poderão empreender. No modo clássico o procedimento 

do prazo final também é recorrente para que o espectador construa hipóteses voltadas para 
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o futuro, no formato de tudo ou nada. Quanto mais cedo esse tipo de informação for dada, 

mais prováveis as hipóteses (BORDWELL, 2005, p.296)

Apesar de que, em condições normais de exibição, o espectador tem o seu nível de 

entendimento  completamente  controlado,  hipóteses  podem ser  orientadas  para provocar 

suspense, como forma de ajustar a dramaturgia às exigências da situação de fruição, como 

ocorre em filmes do gênero. Mesmo pelo fato de os gêneros cinematográficos, cada um, 

apresentarem características específicas no plano dos conteúdos – personagens, situações e 

cenários – e no plano das formas de expressão – iluminação, fotografia, desempenho dos 

atores –, Vernet (1975 apud VANOYE, 2006) percebeu que, em determinado momento de 

sua evolução, um gênero ganha definição tanto pelo que dele faz parte como pelo que dele 

se exclui.

A estrutura  da cena  clássica,  que quase sempre  termina  com um problema não 

resolvido, permite que uma hipótese baseada em eventos seja preservada para a sequência 

seguinte. Em relação à agilidade do ritmo do filme clássico, é dever da narração clássica 

convidar  o espectador  a construir  hipóteses altamente  prováveis a  fim de confirmá-las, 

mantendo também o desenvolvimento concreto da ação. Isso explica por que as situações 

de mídia dos filmes de Almodóvar não passam despercebidas.

Embora  pareça  simples,  o  sistema  clássico  apresenta  mecanismos  bastante 

elaborados que, se hoje o compreendemos com certa clareza é porque fomos formados 

nesse  modelo  universalmente  compreendido.  Relações  técnicas  que  hoje  fazemos 

automaticamente  antes  não  eram.  O fato  é  que  o  espectador  não  precisa  remeter-se  a 

sequências muito anteriores do filme, pois suas expectativas estão lançadas para o que virá 

em seguida. A narração clássica gerencia o ritmo de fruição do filme, obrigando sutilmente 

o espectador a elaborar a trama de uma única forma, através da elaboração de uma história 

denotativa, unívoca e integral. Bordwell (2005) acrescenta:

O mais importante, porém, é que mesmo nesse cinema mais comum o 

espectador constrói a forma e o sentido de acordo com um processo de 

conhecimento,  memória  e  inferência.  Por  mais  rotineira  e 

“transparente” que tenha se tornado a fruição do filme clássico, ela 

continuará sendo uma atividade. E qualquer cinema alternativo, ou de 

oposição,  se  utilizará  da  narração  para  suscitar  tipos  distintos  de 

atividade (BORDWELL apud RAMOS, 2005, p. 301).
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Por  esse  motivo,  a  posição  central  no  comércio  cinematográfico  mundial 

conquistada  pelo  cinema  hollywoodiano  influenciou  fortemente  a  maioria  de  outros 

cinemas nacionais, a partir de 191730. A certeza é que, mesmo na maior parte dos cinemas 

europeus,  os  princípios  e  funções  da  narração  clássica  são  semelhantes  aos  que  neste 

trabalho estão sendo abordados. Como modo narrativo, a ideia de um filme modelo, na 

maioria dos países que consumem o cinema no mundo, está associada ao classicismo. É 

pertinente lembrar que a própria organização do cinema, ao se dar em gêneros – policial, 

drama,  comédia  etc.  –,  permite  a  criação  de modelos  outros.  Filmes  são produzidos  e 

consumidos  de acordos  com modelos  já  estabelecidos  pela  indústria,  embora,  como já 

afirmado  no  início  deste  capítulo,  reconhece-se  a  existência  de  filmes  que  provocam 

rupturas. 

O  filósofo  francês  Gilles  Deleuze  cunhou  o  termo  imagem-movimento  para  se 

referir a esse regime de imagem da narrativa do cinema clássico. No presente trabalho, o 

autor é evocado para complementar o estudo teórico de como se estabelece a ligação (o 

encadeamento) entre as cenas em que a mídia se apresenta nos filmes de Pedro Almodóvar 

e as demais cenas subsequentes do longa-metragem.

A imagem cinematográfica, quando de seu aparecimento, mostrou-se radicalmente 

nova, pelo simples – ou nem tanto assim – fato de estar em movimento, uma qualidade 

diferenciada.  Ao  constatar  o  “automovimento”  da  imagem  cinematográfica,  Deleuze 

(1983)  fez  da  imagem-movimento  uma  das  duas  maiores  modalidades  do  cinema,  a 

exemplo da imagem-tempo31. 

O regime da imagem-movimento é a primeira imagem, pois coincide com o cinema 

clássico,  ao primeiro momento cinematográfico estabelecido.  Entre as características da 

imagem-movimento, podemos citar: a duração do tempo, que só pode ser percebida por 

intermédio do movimento; a ação e a reação dos personagens a situações, perceptíveis por 

haver movimento e uma duração cronológica. O tempo é apresentado na forma tradicional 

do escoamento, a cronológica. Além disso, é apresentada uma estrutura narrativa bastante 

simples,  que se  funde sobre o desenrolar  e  o  desenvolvimento  da história.  Portanto,  o 
30 O ano marca a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e, por isso, fortalece o cinema 
como arma de  propaganda,  em contraposição  ao cinema soviético,  já  um veículo de  reforço  dos ideais 
socialistas. Com a Europa devastada pelo conflito e dominando a técnica cinematográfica, os americanos dão 
à sétima arte um nível industrial. Estabelece-se, então, a capacidade estadunidense de seduzir o público a 
partir  de  filmes  que  exaltam  o  nacionalismo  e  a  cultura  americanos,  através  de  uma  larga  escala  de 
distribuição e  de produção  de  filmes,  para  atrair  mais  aliados.  O resultado  será  o  predomínio do modo 
americano de fazer filmes nos demais países.
31 Neologismo que identifica a imagem fílmica do Pós-Classicismo (a partir de Ozu, do Neo-Realismo, de 
Welles ou da Nouvelle Vague. Conforme Deleuze (1985), trata-se de uma nova imagem que expõe um crise: 
a “ruptura dos vínculos sensórios-motores”, ao explorar, diretamente, o tempo.
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cinema da imagem-movimento apresenta uma situação inicial  que, após ser perturbada, 

favorece à percepção e à reação dos personagens. A isso Deleuze chamou de “esquema 

sensório-motor”,  o  princípio  mesmo  da  imagem-movimento.  É  o  que  acontece  nas 

situações de mídia da filmografia almodovariana, aqui estudadas. 

O cinema  clássico,  contudo,  também produziu  filmes  –  alguns  já  reconhecidos 

como  “modernos”32 –  mais  complexos  no  plano  dos  dispositivos  narrativos,  menos 

palatáveis ao espectador.  A partir do final da década de 1950, a modernidade europeia 

ganhou nova complexidade devido à pressão de alguns fatores, conforme Vanoye (2006, p. 

35):  evolução  das  mentalidades,  quando  as  preocupações  coletivas  sobrepõem-se  às 

individualizadas; a esperada evolução das técnicas, a partir do advento de material mais 

leve de registro e som, como as câmeras de 16 mm e o gravador; e modificações no meio 

cinematográfico,  com  a  consolidação  de  cineastas  e  produtores  mais  independentes, 

orçamentos menores, filmagens mais livres. É quando se torna conhecida a “política dos 

autores” cunhada pela equipe da revista “Cahiers du Cinéma” e, por conseguinte, obras 

cada vez mais pessoais, vide François Truffaut, Federico Fellini e Ingmar Bergman.

O  filme  moderno,  em  relação  ao  modelo  clássico,  apresenta  narrativas  menos 

ligadas  organicamente,  menos  dramatizadas  e  até  questões  não  resolvidas,  com finais 

inconclusivos.  Os personagens  parecem alheios  à  ação  e,  muitas  vezes,  estão  envoltos 

numa crise. Além disso, outras características do filme moderno estão nos seus formatos 

visuais que confundem a subjetividade do personagem ou do autor com a objetividade do 

que  é  mostrado  no  filme,  principalmente  em  cenas  de  sonhos  ou  alucinações  e  em 

manipulações temporais que mesclam o presente e o passado a um tempo imaginário. Há 

ainda forte presença de marcas estilísticas do autor, através de uma visão mais apurada 

sobre os personagens e  a história  que conta,  além de uma propensão a falar  de si,  do 

cinema das artes e das relações entre imaginário, real e imagem. “Daí o gosto pronunciado 

pelas  citações  diretas (filme  no  filme),  ou  indiretas  (sequências  inspiradas  em  outras 

sequências), e, em alguns cineastas, pelas pesquisas formais que exaltam o cinema por si 

mesmo (Antonioni, Godard)” (VANOYE, 2006, p. 36).

A afirmação acima nos remete, de imediato, à filmografia de Pedro Almodóvar. 

Não são poucas  as  referências  que  o diretor  faz,  em sua  obra,  sobre o cinema e seus 

próprios longas-metragens. Há uma referência a si mesmo, como em “Tudo sobre minha 

mãe”, onde o diretor recupera um personagem secundário de “A flor do meu segredo”, a 

atriz e enfermeira Manuela, para se tornar protagonista do filme de 1999. Ou mesmo em 
32 VANOYE (2006).
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seu mais recente filme “Abraços partidos”, de 2009, quando Mateo Blanco, interpretado 

por Lluís Homar, é o diretor que filma “Chicas y maletas”, nome que Almodóvar primeiro 

daria para “Mulheres à beira de um ataque de nervos”. Mais ainda: “Chicas y maletas” 

reproduz  cenas  que  podem ser  assistidas  no  filme  de  1986.  A  metalinguagem  se  faz 

presente, e isso é ponto crucial para nossa discussão mais adiante, quando falaremos sobre 

uma espécie de metamídia e a respeito na noção de autopoiese midiática.

Na filmografia de Almodóvar, essa complexidade da narrativa é mais perceptível 

nos seus filmes mais recentes, onde ocorre o rompimento da estabilidade das referências 

espaço-temporais e a lógica dos vínculos não se apresenta com o rigor dos gestos, dos 

movimentos  e  dos  olhares,  como apontado acima.  Para  avançar  nessa  seara,  porém,  é 

preciso discutir a noção de dispositivo narrativo, como veremos adiante.

3.2 O dispositivo narrativo

André  Parente  (2005,  p.  253)  aponta  a  narrativa  “como  o  dispositivo,  por 

excelência,  por meio do qual  o cinema representa,  literalmente,  a realidade,  ou seja,  a 

apresenta uma segunda vez”. O autor vai além: a narrativa “não é a representação ou a 

relação  de  um  acontecimento,  mas  o  próprio  acontecimento,  a  aproximação  desse 

acontecimento, o lugar em que este é chamado a se reproduzir” (PARENTE, 2000, p. 13-

14). É preciso pensar a narrativa, portanto, como um fato cinematográfico, relacionando-a 

a processos fílmicos e imagéticos.

O entendimento do cinema como um dispositivo advém dos anos 1970, quando a 

recepção de uma obra cinematográfica passou a ser levada em conta. Esse conceito partiu 

dos teóricos estruturalistas franceses Jean-Louis Baudry, Christian Metz e Thierry Kuntzel, 

“para definir a disposição particular que caracteriza a condição do espectador de cinema, 

próximo do estado do sonho e da alucinação” (PARENTE, 2005).

Aumont  (2003)  esclarece  que,  mecanicamente,  o  termo  dispositivo  refere-se  à 

maneira como são dispostas as peças e os órgãos de um aparelho, ou seja, o mecanismo em 

si.  Trata-se  de  uma  rememoração  ao  “dispositivo  psíquico”  freudiano,  que  visa  à 

organização mental da subjetividade em instâncias como o inconsciente, o pré-consciente e 

o  consciente.  Daí  a  utilização  por  Baudry (1970)  e  Metz (1975)  para  definir  o  estado 

psíquico do espectador de cinema durante a projeção.
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Essa ideia de dispositivo nos remonta, sobretudo, à organização material. Na sala 

escura, sombras projetadas em uma tela são percebidas pelos espectadores por meio de um 

aparelho colocado, quase sempre, atrás deles. É o dispositivo espectorial. Baudry nomeou 

de “aparelho de base” para a aparelhagem e para as operações “necessárias à produção de 

um filme e à sua projeção, e, portanto, não apenas da câmera e do projetor propriamente 

ditos” (AUMONT, 2003, p. 84)33.

Na atualidade,  ao relacionarmos  o cinema contemporâneo e  as  novas  mídias,  a 

noção  de  dispositivo  aparece  associada  ao  aparato  arquitetônico  do  cinema,  ligado  à 

projeção e que pressupõe uma estrutura determinada para o seu funcionamento, e a uma 

concepção de dispositivo narrativo, que aciona e gera a realização dos acontecimentos na 

narrativa fílmica.

Na primeira  acepção,  essa  ideia  de  dispositivo  vem acompanhada  da  noção  de 

“dispositivo modelo”, que está ligada a uma configuração do espaço e do tempo (DUBOIS, 

2004, p. 101). Por essa definição, podemos pensar nos elementos que constituem uma sala 

de cinema, por exemplo. Estão lá a escuridão do ambiente, as poltronas voltadas para uma 

só  direção,  a  projeção  numa  tela,  público  quieto  e  sentado,  a  ação  contemplativa  das 

imagens.

Já  outra  noção  de  dispositivo,  de  nosso  interesse  nesta  dissertação,  remete  ao 

dispositivo como estratégia  narrativa,  compreendida  assim por Cezar  Migliorin  (2005). 

Este dispositivo é força motriz da narrativa, do movimento. Tem capacidade de produzir 

acontecimentos.  Por  esse  motivo,  a  narrativa  fílmica,  uma  estrutura  criada  em  que 

personagens estão inseridos e nela atuam, é desenvolvida pela ativação do dispositivo. 

Ao analisar o filme “Rua de mão dupla”, produzido em 2003 por Cao Guimarães, 

Migliorin  entende a  noção de dispositivo “como estratégia  narrativa capaz de produzir 

acontecimento  na  imagem  e  no  mundo”.  Para  o  autor,  Guimarães  constrói  algo  que 

provoca  um  movimento  “não  presente  ou  pré-existente”  no  mundo,  ou  seja,  um 

acontecimento  não  previsto  nem  dominado  pelo  artista.  A  isso  ele  reconhece  como 

dispositivo, uma “experiência não roteirizável”.

No filme de Guimarães, pessoas que não se conhecem têm a oportunidade de trocar 

de casa durante 24 horas. O indivíduo que passa esse tempo na casa do outro pode filmar o 

que lhe interessar, a fim de tentar descobrir quem mora ali e suas características. Depois da 
33 Essa teoria do dispositivo também relacionava o aparato técnico a questões ideológicas. Por sua vez, como 
nos  aponta  Ismail  Xavier  (2005,  p.  175),  essas  estavam  vinculadas  à  “desmistificação  do  sujeito  e  da 
consciência  como entidades  autônomas (Marx, Nietzsche e Freud)”.  Baudry,  por exemplo, percebia  esse 
dispositivo  como  um  aparato  tecnológico  relacionado  a  uma  “vontade  burguesa  de  dominação”,  que 
produziria “uma cegueira ideológica, uma alienação fetichista” (PARENTE, 2005).



85

filmagem, cada pessoa grava um depoimento sobre sua experiência. Em contraposição a 

essa experiência, o diretor Cao Guimarães nada filma para “Rua de mão dupla”, ele apenas 

interveio  no  momento  do  depoimento  dos  indivíduos,  a  fim  de  orientá-los.  Conforme 

explica Migliorin, o filme de Guimarães “leva a fundo a ideia de filme-dispositivo”34, pois 

a criação do cineasta se divide entre o controle obsessivo e a falta dele.

A utilização  desse  dispositivo  na  construção  narrativa  de “Rua de  mão  dupla”, 

enquanto uma condição que gera eventos espontâneos, estaria ligada a uma ativação do 

real, pois, acredita Migliorin, esse dispositivo se propõe a filmar o que ainda não existe e 

só existirá quando o dispositivo entrar em ação.  Para ele,  as narrativas via dispositivos 

possibilitam a irrupção dos acontecimentos, perturbando a realidade e trazendo invenções e 

criações dos participantes do dispositivo; o que é visto filmado. É um dispositivo como 

mecanismo de produção que cria uma situação onde os personagens são colocados a agir, 

mas que o documentado se trata de uma contingência, pode ou não ocorrer. Ou seja, “Rua 

de  mão  dupla”  empreende  desdobramentos  narrativos  e  estéticos  produzidos  por  esse 

dispositivo.  Nessa acepção,  o dispositivo deixa de ser algo externo à narrativa para se 

transformar  em parte  integrante  dela.  A narrativa  passa  a  acontecer,  a  se  desenvolver 

depois do seu acionamento num tempo e num espaço determinados.

Há, no entanto, outra elaboração da noção de dispositivo como estratégia narrativa 

ou, simplesmente, dispositivo narrativo. Ela pode ser reconhecida no filme “O coro”, curta-

metragem realizado em 1982 pelo diretor  Abbas Kiarostami.  Essa ficção  apresenta  um 

idoso com problema de surdez que somente  escuta  ao colocar  no ouvido um pequeno 

aparelho auditivo. A primeira parte do filme mostra esse senhor caminhando por calçadas, 

entre o barulho de carros e os gritos dos vendedores de rua. Quando chega em casa – 

iniciando-se, assim, a segunda parte de “O coro” –, ele retira o artifício auricular para não 

escutar o barulho de uma britadeira, mas com isso fica impedido de ouvir a neta que chega 

da escola. Crianças no meio da rua se mobilizam, fazendo o máximo de barulho possível 

para que o idoso os ouça (imagens 3 a 8). 

34 Desdobramento do chamado cinema-verdade,  como ficou conhecida a produção de documentários  nos 
anos 1960 que punha em contato o filme (aparato,  diretor etc.)  com o mundo filmado. “Crônica de um 
verão”,  filme  de  1961  dirigido  por  Jean  Rouch,  é  considerado  obra-chave  desta  prática  pela  constante 
intervenção do realizador na filmagem e na montagem.
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imagem 3                                       imagem 4

   
imagem 5                                           imagem 6

Ao espectador do filme, porém, é dado o direito de apenas ouvir aquilo que o velho 

escuta  ao  pôr  o  aparelho  auditivo.  Por  isso,  enquanto  a  primeira  parte  do  filme  é 

barulhenta, a segunda se dá sem que se escutem os sons do filme. Somente quando o idoso 

recoloca o aparelho no ouvido, ele consegue escutar as crianças que se juntam em frente à 

sua casa. Kiarostami, portanto, discute a função do som no cinema. Mas o diretor iraniano 

consegue  empreender  em  “O  coro”  mais  que  isso.  O  aparelho  de  audição  do  idoso 

configura-se como um dispositivo que faz a narrativa do filme se desenvolver. O aparelho 

auditivo é a maneira que Kiarostami encontrou para desenvolver a narrativa de seu curta-

metragem.

   
imagem 7                                    imagem 8

É esta a noção de dispositivo narrativo que admito como ponto de partida para 

discutir a presença da mídia no cinema de ficção de Pedro Almodóvar, pois as situações de 

mídia  vivenciadas  pelos  personagens  almodovarianos  acionam  o  desenvolvimento  da 
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narrativa  dos  filmes.  Difere,  portanto,  daquela  estudada  por  Migliorin  –  em  filmes-

dispositivo,  filiados  aos  documentários  do  cinema-verdade  –,  por  entender  que  o 

dispositivo narrativo em Almodóvar é proposital, não-espontâneo e roteirizável.

Isso porque, na filmografia de Pedro Almodóvar, o diretor tem pleno domínio da 

utilização da mídia na narrativa de seus filmes; é proposital.  No nosso entendimento, a 

base dessa noção, portanto, apresenta viabilidade para dar-nos luz ao estudo da presença 

midiática na filmografia almodovariana.

 A partir  das  mudanças  de  perspectiva  da  noção  de  dispositivo,  este  pode  ser 

entendido como um mecanismo narrativo cinematográfico. O dispositivo passa a ser visto 

como um aparato interno do filme, com a sua ativação possibilitando o processamento dos 

acontecimentos. Na obra almodovariana o dispositivo narrativo é sintetizado na figura da 

mídia, a partir do aparecimento, em cena, de um aparelho de televisão e da relação que os 

personagens desenvolvem com ele, por exemplo. É a partir da presença e do conteúdo da 

TV que a narrativa acontece, se desenvolve. A mídia na filmografia de Pedro Almodóvar 

faz jus a uma interdependência temática,  reforçada por meio da recorrência com que o 

diretor se vale desse dispositivo em seus filmes. A ativação do dispositivo proporciona um 

campo aberto para diálogos, para as relações interpessoais e para que os acontecimentos 

surjam.

Pelo  desenvolvimento  da  ação,  há  a  compreensão  dos  próprios  mecanismos  e 

formas de funcionamento do dispositivo, o que acontece quando ele é acionado. Ao assistir 

à  obra  cinematográfica  almodovariana,  percebo  esse  dispositivo  narrativo  criado  pelo 

diretor, e passo a fazer parte também desse universo audiovisual criado por Almodóvar; 

sou atingido pelo panorama midiático que ele constrói.

É por isso que os filmes evidenciam os esquemas culturais que relativizam papéis 

ficcionais e sociais, identificando seus espaços na sociedade, e a forma como se estruturam 

hierarquias  e relações sociais.  E nos é perceptível  que Almodóvar  assim o faz em sua 

filmografia  ao  recorrer  aos  meios  de  comunicação  e  à  sua  referência  na  sociedade 

contemporânea para o desenvolvimento da narrativa de seus filmes. O diretor entende que 

parte da compreensão de mundo dos sujeitos passa pelos meios de comunicação de massa, 

daí a apropriação desse elemento para a vida de seus personagens. Para Almodóvar, as 

situações de mídia encontradas em seus longas-metragens têm também a função de mediar 

o que se passa no mundo e os personagens, isso é constitutivo de seus filmes. A mídia não 

só compõe cenário, ela é intrínseca na vida dos sujeitos/personagens na medida em que 

eles estabelecem pensamentos e relações através da própria mídia. 
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Nos filmes de Pedro Almodóvar, a mídia, principalmente o meio televisão, aciona o 

desenvolvimento da narrativa. Serve como gerador de situações, para a mise-en-scène das 

personagens.  A  mídia,  a  TV favorece  o  acontecimento  de  determinadas  situações.  Na 

filmografia  do diretor  espanhol,  a utilização da mídia  como dispositivo não dispensa a 

elaboração  de  uma  mise-en-scène no  sentido  convencional  –  estúdios,  cenários.  Essa 

estética da TV funciona como aporte físico para o diretor empreender acontecimentos e dar 

continuidade  à  narrativa  de seus filmes.  Almodóvar  se utiliza  de um dispositivo  como 

estratégia narrativa, para que possibilite acontecimentos na obra fílmica. O dispositivo em 

questão pode ser um jornal impresso, um rádio, uma televisão, ou mesmo um computador 

ligado  à  Internet.  Em  resumo:  o  dispositivo  mídia,  na  obra  de  Pedro  Almodóvar, 

proporciona uma série de eventos, encontros, conversas e situações, por ocasião de seu 

acionamento, como veremos no próximo capítulo.

3.3 Autopoiese midiática e a teoria de Luhmann

Interessa-nos na presente dissertação seguir o caminho aberto pelo alemão Niklas 

Luhmann, que aprofundou o conceito de autopoiese cunhado pelos biólogos Maturana e 

Varela. Na etimologia de poiesis, encontramos o vocábulo grego poiéo, que significa fazer, 

produzir; remetendo o conceito de autopoiesis para auto-(re)produção. Conforme Maturana 

e Varela (2002), para um sistema vivo permanecer vivo é preciso que ele mantenha a sua 

organização autopoiética, ou seja, o estar vivo de um ser vivo está determinado no seu ser e 

não no seu exterior. Em outros termos, a palavra autopoiese, que surgiu em 1974, pode ser 

empregada para definir os seres vivos como sistemas que produzem continuamente a si 

mesmos. Mas a noção de autopoiese há muito deixou de se restringir apenas ao domínio da 

Biologia, sendo importante instrumento de investigação da realidade.

A carreira  acadêmica de Niklas Luhmann (1927-1998), advogado por formação, 

teve  começo  como  sociólogo  nos  anos  1960,  quando  estagiou  em  Harvard.  Quando 

retornou à  Alemanha,  foi  professor  da  Escola  Superior  de Administração  de  Speyer  e 

depois assumiu a cátedra de sociologia da então recém-criada Universidade de Bielefeld. 

Foi lá que, por 30 anos (1966-1993), dedicou-se a pesquisar uma teoria da sociedade. Ao 

lado de Jürgen Habermas,  é considerado o maior  representante  da sociologia  alemã no 

mundo,  apesar  de  ter  tido  bem menos  obras  traduzidas  para  o  português  como  o  seu 

compatriota.  Depois  de publicar,  em 1984,  o  que seria  compreendido como o capítulo 
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introdutório35 de  sua grande obra,  Luhmann realizou  estudos sobre sistemas  funcionais 

específicos da sociedade moderna, a exemplo dos meios de comunicação de massa. 

Luhmann  é  de  uma  corrente  contemporânea  alemã  que  entende  os  sistemas  de 

mídia  a  partir  da  percepção  de  que  esses  eles  atuam com certa  autonomia,  com uma 

capacidade de observação do real. Os sistemas de mídia estão o tempo inteiro realizando 

produções da chamada segunda ordem desse real. A nossa percepção de um veículo como 

a  televisão  é  tratada,  segundo  os  postulados  de  Luhmann,  como  uma  observação  de 

primeira ordem, pois vemos diretamente aquilo denominado como real. Se através da TV 

temos a sensação de ver a vida como ela é, mas não temos o domínio e o conhecimento da 

existência de toda a estrutura que há por trás para montar essa imagem, ficamos com a 

imagem que percebemos como realidade. 

Essa realidade, conforme o autor, está sempre em construção, em referência a um 

ou vários sistemas que existem, ou tantas realidades quanto sistemas de observação podem 

existir.  Isso devido à existência não somente dos sistemas midiáticos,  mas também dos 

subsistemas  e  dos  próprios  sistemas  psíquicos  individuais.  Luhmann  não  utiliza  a 

expressão indivíduo por entender os sistemas individuais como caixas-pretas, pois admite a 

complexidade dos processos de percepção do real. 

Luhmann entende a sociedade como um sistema, ou seja, ela deve ser observada a 

partir da distinção sistema/meio. Ao recorrer à teoria geral dos sistemas, Luhmann alargou 

seu escopo para uma teoria de sistemas autopoiéticos, autorreferenciais e operacionalmente 

fechados. 

A reprodução dos elementos e das estruturas de um sistema complexo dentro de um 

processo operacionalmente fechado a partir do auxílio dos próprios elementos do sistema é 

o  que  caracteriza  a  autopoiese.  Se  Maturana  e  Varela  restringiram  o  conceito  de 

autopoiesis a sistemas vivos, Luhmann o ampliou para todos os sistemas onde é possível 

observar um modo de operação específico e exclusivo. Na opinião dele, isso acontece com 

os sistemas sociais e psíquicos. Luhmann entende que as operações básicas dos sistemas 

sociais  são  comunicações,  enquanto  os  pensamentos  são  as  operações  primeiras  dos 

sistemas psíquicos. Para mais bem entender, é simples: é através de comunicações que as 

comunicações  dos  sistemas  sociais  se  reproduzem,  ao  passo  que  os  pensamentos  se 

reproduzem  através  de  pensamentos.  Ou  ainda:  fora  dos  sistemas  sociais  não  há 

comunicação, assim como fora dos sistemas psíquicos o pensamento não ocorre. Luhmann, 
35 Soziale  Systeme.  Grundriβ einer  allgemeinen  Theorie.  Tradução  para  o  espanhol:  Sistemas  sociales: 
Lineamentos para una teoria general. Barcelona: Anthropos; México: Universidade Iberoamericana; Santafé 
de Bogotá: CEJA, 1998.
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assim, aponta que ambos os sistemas operam fechados, no sentido de que as operações que 

produzem os novos elementos do sistema dependem das operações anteriores do mesmo 

sistema e são, ao mesmo tempo, as condições para operações que ocorrerão à posteriori.

A base da autonomia do sistema é esse fechamento, isto é, fora de suas fronteiras 

nenhum sistema pode atuar.  Cabe,  no entanto,  dizer  que o conceito  de autopoiese não 

renega a importância do meio para o sistema, pelo contrário. Só temos sistema se também 

temos  o  meio,  mas  o  conceito  de  autopoiese  se  refere  à  autonomia,  o  que  não  é, 

definitivamente, o mesmo que autarquia.

Essa diferença se expressa mais claramente na categoria  acoplamento estrutural, 

que denomina  a relação  de dois sistemas  autopoiéticos,  como os  sistemas  sociais  e  os 

sistemas  psíquicos;  afinal,  comunicação  não  é  possível  sem  a  presença  de  sistemas 

psíquicos. A relação sistema/meio caracterizada por um acoplamento estrutural significa 

que sistemas autopoiéticos – autorregulativos – não podem ser determinados através de 

acontecimentos do meio; esses acontecimentos apenas podem estimular operações internas 

próprias do sistema. Dessa forma, um sistema autônomo é independente do seu meio, em 

relação à estrutura básica de sua orientação interna e na forma de processar complexidade, 

mas  dependente  do  seu  meio  no  que  diz  respeito  a  dados  que  servem como  base  de 

informação para o sistema36.  Sem um entorno (meio) para distinguir-se, não é possível 

identificar um sistema. Isso quer dizer que, para falar de sistema, é preciso nos ocupar 

também do meio que lhe é complementar. 

A partir de um sistema, conforme Luhmann (2000), o mundo é uma unidade da 

“diferença que produz uma diferença”, em que, por meio da diferenciação entre sistema e 

meio, é produzida outra diferenciação. Cada sistema tem o seu meio particular, que nada 

mais é que o externo constituído de um determinado sistema. Podemos concluir, inclusive, 

que todo sistema é o entorno (meio) dos demais. Para o autor, “a diferença entre sistema e 

entorno está  à  disposição do próprio sistema,  que pode utilizá-la  para a  regulação  das 

operações do sistema” (LUHMANN, 1998, p. 175).

Luhmann  (1998)  toma  como  referencial  a  sociedade,  considerada  como  um 

universo capaz de conter tudo o que está relacionado com a produção social de sentido. É 

viável  entender  como  um paradigma  para  as  ciências  sociais  os  postulados  do  autor, 

36 A noção luhmanniana de sistema fechado tem sido criticada por alguns autores que deram sequência ao seu 
pensamento. Um deles é o alemão  Siegfried Schmidt, autor oriundo da literatura, para quem a orientação 
cognitiva  se  dá  socialmente  através  da  linguagem,  que  seria  o  elemento  que  nos  permitiria  acoplar  os 
sistemas.
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principalmente  em  relação  ao  conceito  de  sistema  social,  que  funciona  como  mola 

propulsora de seu pensamento: a teoria sistêmica luhmanniana. O autor ainda identifica a 

comunicação como operação constituinte, que, com propriedade, permite a emergência de 

um sistema social. Este surge quando a comunicação gera mais comunicação, a partir da 

mesma comunicação.  A essa reprodução das operações próprias do sistema, no interior 

desse mesmo sistema, é o que se conhece como autopoiese. Já a capacidade que possui 

uma  operação  para  gerar  enlaces  subsequentes  de  seus  elementos  é  conhecida  como 

autorreferência. O conceito de autorreferência torna-se extensivo para conotar a capacidade 

do sistema em fazer com que um processo seu se refira a si mesmo. Por exemplo, observar 

a observação, comunicar-se sobre a comunicação ou aprender a aprender. Também se fala 

de autorreferência toda vez que um sistema distingue a si mesmo de seu entorno (meio).

Tomando como base a teoria luhmanniana, pode-se afirmar que a comunicação de 

massa é um sistema social em si mesmo, porém, de variadas maneiras, diferente dos outros 

subsistemas  do  sistema  social.  Como  afirma  o  autor,  os  mass  media constroem  não 

somente sua própria realidade, como todos os subsistemas, mas constroem a realidade de 

quase toda a sociedade. Conforme o autor, os meios de comunicação “garantem a todos os 

sistemas de função uma presença que é aceita por toda a sociedade e é ao mesmo tempo 

familiar aos indivíduos” e “estimulam o trânsito das comunicações” (LUHMANN, 2005, 

p.160-161).

A teorização de Luhmann a respeito da autopoiese está presente neste trabalho com 

o objetivo de pensar como a existência dos programas midiáticos dentro de um filme de 

Pedro  Almodóvar  é  resultado  de  uma  outra  mídia,  o  próprio  cinema  do  diretor.  Os 

programas  de  televisão  presentes  na  obra  almodovariana  seriam  (re)criação  da 

comunicação estabelecida pelo cinema de Almodóvar.  Pensa-se,  aqui,  numa autopoiese 

midiática, onde uma mídia é criada dentro da outra. 

Nos longas-metragens de Pedro Almodóvar, os programas de TV estão inseridos 

numa narrativa,  que por sua vez está a serviço da história a ser contada nos filmes.  O 

sistema midiático proposto por Almodóvar busca no meio – ou seja, fora dele mas,  ao 

mesmo tempo integrante  de sua natureza por diferenciação – dados que servirão como 

fonte de informação para a sua demonstração, dentro de seus filmes.

Vamos recapitular: a teoria dos sistemas é a teoria que tem como objeto de estudo 

os sistemas autopoiéticos sociais. É exatamente o processo autopoiético que dá condições 

de um sistema separar-se e diferenciar-se do meio, embora não possa negar sua existência. 

Sociedade, organizações e interações fazem parte dos sistemas sociais, e é a comunicação 
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enquanto operação básica o principal fator em comum entre os sistemas sociais, pois ela é 

a  única  operação,  segundo Luhmann,  genuinamente  social.  Ademais,  a  comunicação é 

autopoiética  porque  pode  “ser  criada  somente  no  contexto  recursivo  das  outras 

comunicações,  dentro  de  uma  rede,  cuja  reprodução  precisa  da  colaboração  de  cada 

comunicação  isolada”  (LUHMANN  apud MATHIS,  [s/d],  p.  5).  É  por  isso  que 

entendemos que a TV, em Almodóvar, mais precisamente os programas televisivos, são 

criações no contexto do cinema de Almodóvar, perfazendo, assim, uma rede midiática. Ou, 

como aqui nomeio, uma autopoiese midiática. 

Tomemos como exemplo programas de humor em exibição na TV brasileira, que 

recorre a paródias de outros programas, como novelas. Há uma metalinguagem, que para 

Luhmann se trata de autorreferencialidade, presente no próprio funcionamento da mídia; 

um recurso para a manutenção do sistema. É metalinguagem também quando Almodóvar 

desenvolve no seu cinema programas de televisão que fazem parte da narrativa fílmica. 

Podemos pensar numa noção de metamídia, em que a televisão, o jornal impresso e até 

mesmo  a  internet  se  comunicam,  separadamente,  com o  cinema almodovariano,  como 

observado a partir das situações de mídia elencadas no próximo capítulo.

Sobre o conceito de sociedade, Luhmann o entende como um sistema social que 

envolve a totalidade das comunicações, pois fora da sociedade não há comunicação e sem 

comunicação  não  existe  sociedade.  E  mais:  os  limites  da  sociedade  são  os  limites  da 

comunicação, embora variem historicamente. Por isso o autor também compreende que a 

sociedade moderna é uma sociedade global, onde tudo que não é comunicação está fora do 

sistema. Se não são comunicação, os seres humanos, enquanto sistemas psíquicos, estão 

fora da sociedade, mas dentro do seu meio. Assim, na sociedade eles se fazem presentes 

apenas como pessoas, ou pontos de endereçamento para a comunicação. Dá-se, então, um 

acoplamento estrutural entre sociedade como sistema social e indivíduos como sistemas 

psíquicos. Sem um o outro não existe.

Em Luhmann, a comunicação de massa é um sistema social em si mesmo. O autor 

aponta que os meios de comunicação constroem, além da sua própria realidade, a realidade 

de quase toda a sociedade,  como verificado já no início de “A realidade dos meios de 

massa”: “O que sabemos sobre a sociedade e também o que sabemos sobre o mundo, o 

advertimos por intermédio dos meios de comunicação de massa” (LUHMANN, 2000, p. 

1).

A maneira como Luhmann interpreta a sociedade como sistema social que envolve 

toda a comunicação é mais bem entendido quando descobrimos o significado da categoria 
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comunicação através  da teoria  do autor.  Ele  a  define  como a síntese de  três  seleções: 

seleção da informação, seleção do ato de comunicar e seleção do ato de entender, onde 

ocorre a compreensão da diferença entre mensagem e informação. 

Sem essas distinções, a comunicação não se estabelece; há apenas percepção. O que 

permite a comunicação ir adiante é o ato de entender. “Comunicação é o fato que  Ego 

compreende  que  Alter transmitiu  uma  informação,  e  que  essa  informação  pode  ser 

atribuída ao Alter. (...) No processo de comunicação, comunicação produz constantemente 

comunicação e mantém assim o sistema social. No mesmo lado, comunicação é sempre 

comunicação dentro do sistema social” (MATHIS, [s/d], p. 10). 

Comunicação,  então, passa a ser um risco do ponto de vista sistêmico, já que o 

consenso torna-se um problema na medida em que leva a uma estagnação do processo de 

comunicação e, consequentemente,  a uma paralisação do processo de diferenciação dos 

sistemas sociais.

Ou seja, comunicação é operação interna, e esse é o motivo pelo qual não existe 

comunicação, segundo a teoria luhmanniana, entre os sistemas sociais e o meio. O que 

existe é comunicação do sistema, tendo como referência o seu meio, isto é, a informação 

sobre o meio é construída pelo sistema dentro dele mesmo, através da observação. Como 

diria  Luhmann,  “a  função  dos  meios  de  comunicação  consiste  em  orquestrar  a  auto-

observação do sistema social” (LUHMANN, 2005, p. 158).

A autopoiese midiática almodovariana se recria dentro dos filmes do diretor, em 

que os programas de TV são autorreferentes no sistema que é, por analogia, o cinema de 

Pedro Almodóvar.  Isso porque Luhmann,  ao identificar  a comunicação como operação 

constituinte,  vê  a  emergência  de  um  sistema  social  em  que  comunicação  gera  mais 

comunicação, a partir da mesma comunicação. A autopoiese é exatamente essa reprodução 

das operações próprias do sistema, dentro dele mesmo.

Mesmo  sendo  a  comunicação  um  resumo  das  três  seleções  descritas  acima, 

Luhmann  (1981)  reconhece  que  a  comunicação,  enquanto  acontecimento,  é  algo 

improvável. São três as razões: a primeira porque é improvável que a comunicação seja 

realizada  a  partir  da  compreensão  entre  mensagem  e  informação;  a  segunda  pela 

improbabilidade com que a mensagem possa atingir o destinatário; e, em terceiro, porque é 

improvável que a comunicação esteja sendo aceita. Para evitar isso e fazer da comunicação 

algo provável, Luhmann entrega aos meios esse poder. Para o autor, os meios de difusão 

podem facilitar o alcance do destinatário e os meios de comunicação agem para facilitar a 

aceitação  da comunicação.  Novamente,  na filmografia  almodovariana,  temos  o próprio 
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cinema  que,  enquanto  meio,  utiliza-se  de  um  outro  meio  –  a  televisão  –  para  gerar 

comunicação entre os personagens e, assim, desencadear o desenvolvimento na narrativa 

dos filmes.

Portanto, quando Luhmann qualifica o sistema de comunicação como autopoiético, 

ou  seja,  onde  somente  a  comunicação  pode  comunicar,  em  um  processo  circular 

autorreferente,  o autor se distancia das definições de comunicação que têm a noção de 

sujeito como ponto central, onde há a existência de um autor para que a comunicação seja 

compreendida.  Ou  seja,  a  comunicação  precisa  ser  pensada  como  comunicação,  a 

autorreferência precisa ser atualizada. “Dessa forma, o que não é comunicado não pode 

contribuir para o processo da comunicação. De acordo com o mesmo raciocínio, somente a 

comunicação pode influenciar na comunicação; somente a comunicação pode decompor a 

unidade da comunicação e somente ela pode controlar e repará-la” (VIEIRA, 2005, p. 10). 

Luhmann (2005)  exemplifica  o  conceito  de  autorreferência  ao não identificar  o 

tema da AIDS como próprio dos meios de comunicação. 

Ele (o tema) é apenas aproveitado por eles (meios de comunicação), 

mas é tratado de tal forma e exposto a uma trajetória temática que não 

pode ser explicado nem com base nos diagnósticos médicos nem na 

comunicação  entre  médicos  e  pacientes.  Principalmente  a 

recursividade pública do tratamento de temas, isto é, o pré-requisito 

do já-ser-conhecido e da necessidade de se ter mais informações,  é 

produto típico e exigência de continuidade da comunicação dos meios 

de massa (LUHMANN, 2005, p. 30-31).

A noção de  autopoiese  midiática  nos  permite  discutir  sobre  a  função ideal  e  a 

função real da mídia nos filmes de Pedro Almodóvar. Se a função ideal de um noticiário é 

informar sobre os acontecimentos  mais  importantes  do dia de forma isenta, nas tramas 

almodovarianas isso não acontece. O diretor rompe esse princípio e alerta para a função 

real que a mídia tem desempenhado na sociedade contemporânea. Almodóvar identifica 

que  os  meios  de  comunicação  de  massa,  por  meio  de  telejornais  ou  programas  de 

entrevista, por exemplo, têm mais tido o propósito de invadir a intimidade do entrevistado 

do que informar sobre algum feito necessariamente importante para a coletividade. 

O diretor  mostra  que cada vez mais  se dá esse afastamento da função ideal  de 

informar da mídia  para a função real  de estimular  a perversidade e o sensacionalismo, 

como se constata na exibição das imagens do estupro cometido contra Kika, em “Kika”. 
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No programa “Lo peor del día”, não basta informar que aquele crime aconteceu, é preciso 

mostrar como tudo aconteceu de fato, impulsionar o voyeurismo dos telespectadores. É um 

alerta, pois não ocorre apenas na mídia almodovariana presente no cinema do diretor. O 

exagero não se dá apenas no universo de Almodóvar; a função de espetacularizar a vida 

tem sido a tônica da mídia real, num desvio da função ideal de informar.

Em “Volver”, 16º longa-metragem de Almodóvar, o diretor deixa o lado cômico 

preponderante das situações de mídia construídas por ele para criticar essa função real da 

mídia através da fala de um personagem, algo inédito em sua filmografia. No entanto, mais 

que uma mudança no discurso de seus personagens, Almodóvar situa uma diferença no 

comportamento da própria mídia,  a real,  nos últimos anos. A partir do seu cinema, ele 

passa a referenciar a mídia, em geral, de uma maneira distinta. Os parâmetros dos anos 

1980 eram diferentes dos atuais. Se naquela década as situações de mídia almodovarianas 

privilegiavam a informação – as notícias em telejornais sobre os índices de natalidade na 

Espanha, em “Que fiz eu para merecer isto?!”, de 1984, ou sobre a prisão de um grupo de 

terroristas, em “Mulheres à beira de um ataque de nervos”, de 1986 –, nos anos 2000, em 

“Volver”, as clientes do salão de beleza de Sole admitem ser viciadas no sensacionalismo 

midiático e Raimunda e Sole se horrorizam com o caminho que a participação de Agustina 

vem tendo ao participar de um programa de auditório exibido na TV. Não só isso, a própria 

Agustina se espanta por estar ali e sai do estúdio sem dar satisfação a quem quer que seja.

A partir  da distinção  entre  a  função real  e  a  função ideal  da mídia,  é  possível 

apontar  para  a  noção  de  autopoiese,  na  medida  em  que  ocorre  uma  modificação  da 

percepção do conteúdo midiático dentro do cinema de Almodóvar. A relação entre a mídia 

e os personagens deixa de ser passiva com a TV para ganhar uma dimensão ativa.  Os 

personagens do diretor dos filmes dos últimos cinco anos já expressam o horror que sentem 

diante da mídia sensacionalista e espetacularizada. Talvez o diretor esteja pensando que, se 

no mundo real  as pessoas já não se  indignam com a espetacularização  da mídia,  seus 

personagens agora se espantam, sejam os que participam dos programas como convidados, 

caso de Agustina, ou os que assistem aos programas e vivenciam essas situações de mídia, 

como Raimunda e Sole. 

É viável, também nesta discussão, retomar Sodré (1972), que identifica diferenças 

entre  o apelo ao sensacional  próprio e inerente  a qualquer  produto da comunicação de 

massa,  como  as  notícias  veiculadas  pela  televisão  ou  através  do  jornal  impresso,  e  o 

sensacionalismo que apela ao universo do grotesco ou da escatologia, como estratégia de 

persuasão.  À  luz  da  perspectiva  construtivista  de  Luhmann,  o  apelo  ao  sensacional  é 
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resultado de um procedimento, de práticas próprias da mídia, ou seja, de um sistema que 

observa e seleciona uma realidade a partir de seus objetivos e critérios, tendo a notícia 

como  construção.  Ou  seja,  podemos  relacioná-lo  com  a  função  ideal  dos  meios  de 

comunicação. Por outro lado, a espetacularização que remete aos princípios analisados por 

Debord  pode ser  ligada  à  função real  da mídia,  aquela  que Pedro  Almodóvar  aborda, 

principalmente, em “De salto alto”, “Kika” e “Volver”.
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Capítulo 4

4.1 A situação de mídia

Apreender o conteúdo informativo de um meio de comunicação de massa e, a partir 

dele, desenvolver uma ação, agir. Para isso, é preciso estar próximo a esse meio, diante do 

aparelho;  posicionar-se  e  localizar-se  num  espaço  constitutivo  da  presença  e  da 

transmissão  do conteúdo midiático.  A noção de  situação  de  mídia,  desenvolvida  neste 

trabalho para analisar a presença dos meios de comunicação de massa na filmografia de 

Pedro Almodóvar, é uma condição de recepção para aquilo que é lançado, dado, exibido, 

apresentado ou informado pela mídia, seja televisiva, radiofônica ou impressa. A situação 

de mídia, vivenciada pelo personagem de um filme, é uma extensão real de sentido daquilo 

que os mass media transmitem.

Na filmografia  de Almodóvar,  a  situação de mídia  é um momento  de interesse 

dramático que concorre para o desenvolvimento – ou até mesmo o desfecho – narrativo da 

trama. Vivenciar uma situação de mídia é responder a ela,  mesmo que instintivamente. 

Mais  que posicionar-se  no espaço,  situar-se  diante  de uma mídia  de  massa  é,  para  os 

personagens da obra almodovariana, adotar uma condição de resposta, mostrar-se disposto 

a agir. Enfim, orientar-se diante de uma conjuntura (narrativa).

Quando é vivenciada a situação de mídia num filme de Almodóvar, o personagem 

se torna apto para apreender o conteúdo emanado do meio de comunicação de massa e, a 

partir dele, ir à prática. O personagem, antes, está inserido em circunstâncias que o liga à 

mídia. De uma posição ou situação inicial, ele agirá quando estimulado pela televisão, pelo 

rádio, por um jornal impresso etc. A situação de mídia é um momento que provoca e excita 

interesses, gera continuidade para o enredo ou o desenlace da ação, dentro da narrativa 

fílmica.  São  estabelecidas  relações  de  causalidade  entre  o  personagem  e  o  meio  e  o 

conteúdo  informativos;  o  contato  entre  personagem e  meio  de  comunicação  de  massa 

efetiva um elo entre os demais personagens da trama.

Na filmografia de Pedro Almodóvar, há distintas situações de mídia, de acordo com 

o que elas provocam e auxiliam na construção da trama e da narrativa. Neste estudo, o foco 

são 1) as situações  de mídia  que,  através da televisão ou do jornal  impresso enquanto 

dispositivo,  acionam o  encadeamento  da  narrativa  fílmica,  como  será  observado  mais 

adiante em “Matador”,  “A lei  do desejo”, “Mulheres à beira de um ataque de nervos”, 

“Carne trêmula”, “Fale com ela”...  Mas existem ainda 2) as situações de mídia em que 

determinado  meio  de  comunicação  de  massa  é  inserido  na  trama  para  dar  pistas  ao 
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espectador  do  filme  sobre  acontecimentos  que  virão  a  seguir  na  narrativa,  como  uma 

previsão de eventos; e 3) situações de mídia que auxiliam Pedro Almodóvar na construção 

dos personagens de suas tramas, como observado em “Que fiz eu para merecer isto?!”, “A 

flor do meu segredo” ou “Tudo sobre minha mãe”. Há filmes com situações de mídia que 

desempenham, ao mesmo tempo, mais de uma função. E há filmes que apresentam, em sua 

estrutura, mais de um tipo de situação de mídia, como veremos adiante.

Em  suas  primeiras  incursões  cinematográficas,  produzidas  durante  os  áureos 

tempos da movida madrileña, Pedro Almodóvar já mostrava interesse pela televisão e por 

sua influência comercial, mais um ponto que o aproxima esteticamente de Andy Warhol. 

Alguns de seus curtas-metragens realizados na década de 1970, como “Film político” e 

“Blancor”, já imitavam telejornais e anúncios publicitários. 

Essa proposta teve continuidade em seus longas-metragens, a partir de “Pepi, Luci, 

Bom  y  otras  chicas  del  montón”  (1980),  que,  dentro  de  sua  narrativa,  apresenta  três 

anúncios  publicitários  de  uma  marca  de  calcinhas.  “Matador”  (1985)  traz  o  primeiro 

telejornal e “A lei do desejo” (1986), o primeiro programa de entrevistas. A partir dos anos 

1990, com “Kika” (1993), a filmografia de Pedro Almodóvar ganhou a companhia dos 

sensacionalistas reality shows, consequência da ampliação do conteúdo televisivo espanhol 

depois da inauguração de emissoras de TV privadas no país. 

Para tornar a história a mais crível possível e aproximar o público à abordagem dos 

meios de comunicação de massa que pretendeu realizar,  o diretor buscou a inserção de 

nomes e marcas tradicionais de empresas de mídia espanholas em seus longas-metragens. 

Exemplos disso ocorrem nos filmes “A flor do meu segredo” (1995) e “De salto alto” 

(1991). No primeiro, a fachada e o parque gráfico do respeitado jornal impresso “El País” 

são filmados. Angel, um dos personagens do filme, é o chefe de redação do jornal, para 

onde  Leo  Macías,  escritora  vivida  pela  atriz  Marisa  Paredes,  escreverá  artigos  sobre 

literatura (imagens 9 a 14). 

   
                                            imagem 9                                         imagem 10
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                                          imagem 11                                       imagem 12

   
                                      imagem 13                                       imagem 14

Em “De salto alto”, os estúdios onde são gravados os telejornais da rede privada de 

televisão Tele 7 são reproduzidos para ser ambiente do clímax do longa-metragem. Na 

trama, a protagonista Rebeca, interpretada por Victoria Abril, é apresentadora do telejornal 

“Tele 7 Notícias”, assim como o personagem de Manuel Sancho figura-se  como diretor da 

Rede Tele 7 (imagens 15 a 18).

   
imagem 15                                  imagem 16

   
imagem 17                               imagem 18

Embora,  segundo  o  critério  definido  neste  estudo,  não  se  classifiquem  como 

situação de mídia,  já que não há presença de conteúdo midiático reproduzido em cena, 

algumas sequências da filmografia de Pedro Almodóvar também se relacionam como o 
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métier próprio da comunicação de massa. O diretor recorreu a elas em “Maus hábitos” 

(1983), “Matador”, “A lei do desejo” (1986) e “Ata-me!” (1989), em que repórteres saem a 

campo e, com gravador em punho, procuram a notícia. Notícia, claro, digna da estética 

kitsch da filmografia almodovariana: a falsa escritora que faz sucesso ao usurpar os contos 

eróticos escritos pela irmã freira, um evento de moda em que “a nova e velha Espanha” 

desfilam, a intimidade das vidas de um diretor de cinema gay e de uma atriz travesti, ou o 

trabalho de um cineasta idoso e cadeirante que chamou uma atriz jovem e pornô para ser 

protagonista de seu novo filme. 

Em “Maus Hábitos”, o repórter é um jovem senhor de barba, discreto, veste jaqueta 

de couro e impõe aparente intelectualidade. Ele faz as perguntas pausadamente, mas não se 

sabe para qual empresa de comunicação trabalha. Acompanhado de um fotógrafo, deduz-se 

que presta serviços para um jornal ou uma revista. Durante a entrevista, consegue certa 

intimidade com a entrevistada – talvez porque ela quer bajulá-lo – a ponto de acender um 

cigarro (imagens 19 e 20). O repórter, porém, não consegue fugir das perguntas clichês. 

A entrevistada é uma campeã de venda de livros estilo “Sabrina”, conteúdo erótico 

para  moças  de  fino  trato.  Ao  contrário  do  que  todos  pensam,  quem  os  escreveu,  na 

realidade, foi a irmã da que se diz escritora, a personagem vivida por Chus Lampreave no 

filme, a Irmã Rata de Esgoto. Como vive enclausurada num convento, a freira somente 

visita a irmã de tempos em tempos e nunca imaginara que seus escritos fossem sucessos de 

prateleira. Ela descobre toda a verdade no momento da entrevista. É uma revelação para 

ela e para os espectadores do filme.

Quando Irmã Rata de Esgoto, a verdadeira escritora, toca a campainha da casa da 

entrevistada, a falsa escritora fica logo nervosa e pede para que o repórter e o fotógrafo 

escondam seus objetos de trabalho: o gravador de mesa e a máquina fotográfica. Ela pede 

que sua filha, criança de uns dez anos de idade, vá até a porta despachar a visita. Por ser 

sua tia a pessoa que está do lado de fora, a inocente criança a faz entrar. 

   
imagem 19                                               imagem 20
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Ao cumprimentar, meio sem graça, a irmã, a falsa escritora pede para que ela a 

aguarde no escritório, enquanto termina de conversar com o “agente de seguros de vida”. 

Contrariada,  a menina leva Irmã Rata de Esgoto para o outro ambiente  da casa.  Lá,  a 

criança  revela  que  sua  mãe,  na  verdade,  está  concedendo  uma  entrevista  ao  jornalista 

porque é uma famosa escritora. A sobrinha diz à tia que ninguém sabe do trabalho da mãe, 

pois ela usa o nome falso de Concha Torres. Para comprovar que não está mentindo, a 

menina abre uma gaveta e retira recortes de jornais que mostram a falsidade ideológica. 

Indignada,  Irmã Rata de Esgoto volta  à sala para acabar  de vez com a farsa.  A freira 

interrompe a entrevista e avisa que Concha Torres não escreverá mais novelas. O repórter 

não entende nada. A confusão se instala e, diante da discussão entre as duas irmãs, em que 

a  personagem de  Chus Lampreave  desliga  o gravador  do repórter,  só resta  a  ele  ficar 

calado e assistir à cena (imagens 21 a 25). 

Em “Maus hábitos”, ao contrário dos demais filmes de Almodóvar, os recortes de 

jornais não são focalizados pela câmera do diretor. O espectador descobre o conteúdo das 

notícias quando Irmã Rata de Esgoto lê, em voz alta,  os seus títulos:  “Concha Torres,  

gênio literário” e “Concha Torres, um fenômeno sociológico”.

   
imagem 21                                           imagem 22

imagem 23

   
imagem 24                                imagem 25
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Em “Matador”, a entrevista se dá nos bastidores de um desfile de moda, enquanto 

as modelos ainda se arrumam para adentrar a passarela.  A sequência tem início com o 

corre-corre típico de maquiadores, cabeleireiros e costureiras fazendo os últimos ajustes 

das roupas nos corpos das modelos. É quando surgem o estilista Francisco Montesinos, 

interpretado pelo próprio Pedro Almodóvar, e uma jovem repórter que chega ao backstage 

do desfile sem saber ao certo quem é Montesinos e que a coleção prestes a ser lançada 

pertence  a  ele.  De  gravador  em  punho  –  os  repórteres  de  Almodóvar  sempre  são 

identificados pelo uso desse material –, ela se aproxima do estilista surpreendendo-se por, 

finalmente, descobrir quem ele é (imagens 26 e 27). 

   
imagem 26                                         imagem 27

Mas a entrevista é logo interrompida porque Montesinos briga com duas modelos 

que se drogam perto dali. Uma delas ajuda a outra modelo na aplicação da droga por meio 

de uma seringa. A repórter apenas acompanha a discussão e põe o gravador próximo da 

modelo que se droga, com a intenção de gravar alguma declaração reveladora e bombástica 

(imagens 28 e 29). 

   
imagem 28                                               imagem 29

imagem 30
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De volta à entrevista com Montesinos, o estilista explica sua coleção falando que os 

vestidos  representam a “Espanha dividida”  (imagem 30).  Aqui,  Almodóvar/Montesinos 

recorre à Espanha de dez anos antes – 1975, ano da morte do ditador Francisco Franco – e 

a Espanha do ano de lançamento de “Matador”, 1985. O diretor se aproveita do recurso da 

entrevista  de um personagem fictício  para fazer  uma crítica  à  repressão das liberdades 

individuais vivenciada pelos espanhóis décadas atrás. Não à toa, minutos antes de explicar 

o  significado  de  sua  coleção,  Montesinos  repreende  as  modelos  que  se  drogam  nos 

bastidores não pelo ato de se drogar, mas porque aquele não é o momento para isso. Para 

Montesinos/Almodóvar,  o  direito  do  indivíduo  de  decidir  sobre  seu  corpo  deve  ser 

respeitado. O diretor espanhol se utiliza de uma prática do profissional que atua na mídia – 

o repórter – para dar vazão ao que pensa sobre seu país.

Em “A lei do desejo” e “Ata-me!”, os repórteres entrevistam diretores de cinema: 

enquanto  no  primeiro  a  entrevista  acontece  na  festa  de  lançamento  de  um  filme,  no 

segundo ocorre antes das filmagens da última sequência de um longa-metragem. São duas 

as repórteres em “A lei do desejo”. Jovens, de gravador em punho, elas cobrem, numa 

boate, a estreia do mais recente filme do diretor Pablo Quintero, interpretado por Eusebio 

Poncela. Enquanto os convidados dançam ao som do punk rock “Voy a ser mamá”, música 

do  duo  formado  por  Pedro  Almodóvar  e  Fabio  McNamara,  as  repórteres  se  revezam 

entrevistando Pablo e sua irmã, a atriz e travesti Tina Quintero, vivida pela atriz Carmem 

Maura.  Com um copo de uísque na mão,  Pablo fala sobre o novo filme enquanto um 

fotógrafo tira fotos sua e de Tina (imagens 31 a 34). 

   
imagem 31                                          imagem 32

   
imagem 33                                            imagem 34
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A entrevista, no entanto, é interrompida porque o fotógrafo se posiciona abaixo do 

balcão em que Tina está sentada e dali fotografa partes íntimas da atriz. Mas o fotógrafo 

somente é percebido depois que ele mesmo pergunta se é verdade que Tina “virou lésbica”. 

Ela e o irmão diretor se revoltam com a pergunta invasiva e dizem que, assim, não querem 

mais responder às perguntas. Arredio, Pablo pergunta às repórteres: “E vocês?”. As duas se 

olham e respondem juntas: “Nós já somos lésbicas.” O que era para ser uma entrevista 

termina por aí e Pablo e Tina ficam a sós no balcão da boate.

Sem a presença das repórteres, Tina pergunta a Pablo quando “eles”, em referência 

às repórteres e à mídia sensacionalista, os deixarão em paz. Pablo pede que Tina esqueça o 

que acontecera há pouco. Nessa sequência de “A lei do desejo”, Almodóvar se utiliza do 

métier de profissionais que atuam nos meios de comunicação de massa para discordar do 

modo como a imprensa tem abordado a vida das pessoas. 

Em “Ata-me!”, outra repórter, desta vez na faixa dos 30 anos, vestindo uma camisa 

florida e, mais uma vez, com gravador em punho, entrevista também um diretor de cinema. 

Não em uma festa de lançamento de filme, como se dá em “A lei do desejo”, mas nos 

bastidores  da gravação da última cena de um longa-metragem,  entre  paredes  falsas do 

cenário e trilhos que movimentam as bases das câmeras (imagens 35 a 38). Pela primeira 

vez  na  filmografia  de  Pedro  Almodóvar,  a  repórter,  interpretada  pela  atriz  Montse  G. 

Romeu,  tem  um  nome  –  Montse  também!  –  e  se  relaciona  no  filme  com  outros 

personagens além de seus entrevistados. Em “Ata-me!”, Montse encontra e dialoga com 

seu ex-amante, agora ator do filme que está sendo rodado. Subtende-se que a repórter de 

“Ata-me!” tem uma história de vida para além da sua função de entrevistar pessoas. 

   
imagem 35                                          imagem 36

Enquanto  Máximo,  o  diretor  idoso  e  usuário  de  uma  cadeira  de  rodas  com 

retrovisores, explica para a repórter como é voltar à direção de filmes, um assistente de 

produção  interrompe  a  entrevista  para  apresentar  ao  diretor  uma  faca  falsa  que  será 

utilizada numa cena de assassinato. Brincalhão, o diretor insinua querer testar a faca em 



105

alguém, e o faz direcionando o objeto para o busto da repórter. Sem medo, ela estufa os 

seios, numa demonstração de confiança de que aquela faca seja verdadeiramente falsa. 

   
imagem 37                                         imagem 38

Logo depois, Máximo, interpretado pelo ator Francisco Rabal, procura Marina, a 

protagonista  do filme vivida  por Victoria  Abril,  para  que ela  converse também com a 

repórter. Marina, ex-atriz pornô e com fama de dependente química, aparece reclamando 

de uma dor de dente. Enquanto o diretor lhe recomenda uma aspirina, Montse a questiona 

sobre seu passado como atriz pornô. Imediatamente,  o diretor explica que se a repórter 

fizer perguntas desse tipo a entrevista deve ser encerrada. Ela acata o pedido do cineasta e 

pergunta à Marina sobre seu preparo para viver a protagonista do filme. Enquanto Marina 

responde, Montse avista o ex-amante, que se prepara para entrar em cena. Espantada ao 

rever Oswaldo, ela arregala os olhos e põe uma das mãos sobre o queixo (imagens 39 e 

40).  A expressão  facial  de  Montse  é  tão  natural  e  impactante  que  Máximo aconselha 

Marina a reproduzir o gesto da repórter em uma das cenas a ser filmada. Montse ainda 

tenta retomar a entrevista com a atriz, mas a repórter não se concentra o suficiente, levanta-

se e deixa Marina falando sozinha. A entrevista está, em definitivo, encerrada, e Montse se 

dirige para falar com Oswaldo. 

   
imagem 39                                          imagem 40

O  ex-amante  não  a  reconhece.  Ela  diz  que  engordou  um  pouco  desde  que 

romperam o relacionamento. Ao perguntar a Oswaldo se ele pode conceder uma entrevista, 

ele diz que não sabia que Montse era jornalista. Ela responde dizendo que também não 

sabia que ele era ator. A sequência é finalizada quando a repórter posiciona o gravador sob 
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a boca de Oswaldo,  mas  não sabemos  qual  fora  a  pergunta.  Apenas dois  homens  que 

trabalham na produção do filme veem o restante da cena (imagem 41).

imagem 41

Em “Ata-me!”, Almodóvar se utiliza do trabalho da repórter para apresentar dois 

personagens principais do longa-metragem, mostrar a relação que Máximo mantém com 

Marina e suas segundas intenções por chamar uma ex-atriz pornô para protagonizar seu 

filme e, mais uma vez, apresentar as relações que se dão entre entrevistado e entrevistador. 

Mas  o  envolvimento  entre  a  mídia  e  os  personagens  almodovarianos  ganha  força, 

definitivamente, através da apropriação que eles fazem do conteúdo gerado pelos meios de 

comunicação de massa. O que virá a seguir é uma análise de sequências que nomeio de 

situação de mídia.

4.2 Situações de mídia para a construção de personagens

Desde o surgimento da televisão, entre as décadas de 1920 e 1930, no Reino Unido, 

os meios de comunicação propagam a necessidade do consumo de produtos por famílias 

inteiras. Em pouco tempo, a televisão se converteu no ambiente comercial mais apropriado 

e rentável, a tal ponto de a qualidade de um produto ser avaliada pelo simples fato de ele 

ser ou não anunciado pelos meios televisivos.

Em “Pepi,  Luci,  Bom y  otras  chicas  del  montón”,  o  primeiro  longa-metragem 

comercial  de  Pedro  Almodóvar,  o  diretor  já  demonstrava  intimidade  com  o  universo 

midiático, apresentando, através de Pepi, vivida pela atriz Carmem Maura, três anúncios 

publicitários  das  calcinhas  Ponte.  Pepi  faz  do  produto  um  multiobjeto  para  algumas 

necessidades da mulher, afinal, as calcinhas Ponte são mais do que simples calcinhas. 

A  sequência  tem  início  quando  Pepi  se  diz  publicitária,  em  uma  conversa  ao 

telefone  com o pai,  então preocupado porque a filha não tem emprego fixo.  Logo em 

seguida, os comerciais são exibidos na tela. O primeiro mostra um encontro romântico, que 
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se inicia quando uma mulher entra em uma sala no momento em que seu amado abre uma 

garrafa de champanhe.

   
imagem 42                                                  imagem 43

Enquanto o champanhe é estourado, o rosto da mulher aparenta espanto e, logo 

depois, alívio, numa alusão de que ela acabara de soltar um pum indesejado (imagens 42 e 

43). O amante diz que o perfume da amada é “gostoso”, perguntando qual o nome dele. Só 

resta à mulher dizer que se trata de um “segredo de mulher”. A calcinha Ponte impede que 

o odor mal cheiroso da flatulência seja percebido em qualquer ocasião, principalmente em 

encontros românticos (imagens 44 e 45).

   
imagem 44                                               imagem 45

O segundo anúncio das calcinhas Ponte apresenta uma jovem correndo desesperada 

em busca de um banheiro. Ela está prestes a urinar e encharcar toda a sua roupa. Uma voz 

masculina,  em  off,  diz  que  a  jovem não precisa  se  preocupar,  pois  as  calcinhas  Ponte 

absorvem a urina (imagens 46 e 47).

   
imagem 46                                                 imagem 47
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Outra vez, sensação de alívio no rosto de uma mulher, que urina no meio de uma 

praça. A câmera foca o chão sob a jovem e prova que não há nenhum rastro de urina. As 

calcinhas  Ponte  agiram com competência.  A  tela  da  TV,  então,  exibe  uma  simulação 

gráfica da calcinha sendo preenchida por um líquido verde, que representa a urina (imagem 

48).

imagem 48

Em seguida, o terceiro e derradeiro anúncio televisivo das calcinhas Ponte exibe 

uma mulher se contorcendo e se acariciando numa poltrona, tarde da noite. Carente, ela 

enrola uma calcinha Ponte que está na mesa ao lado da poltrona e a coloca entre suas 

pernas (imagens 49 a 52).

   
imagem 49                                            imagem 50

   
imagem 51                                         imagem 52

A voz masculina em off é ouvida mais uma vez: “Há momentos em que a solidão é  

nosso pior inimigo. As calcinhas Ponte,  quando bem enroladas, na falta de uma coisa  

melhor, podem fazer as funções de um namorado apaixonado. Faça o que fizer, use as  

calcinhas Ponte.” Ao final da exibição dos três anúncios, a tela da TV exibe a logomarca 

da Televisión Española (imagem 53).
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imagem 53

Os anúncios  publicitários  das calcinhas  Ponte podem ser  entendidos  como uma 

provocação  de  Almodóvar  à  sociedade  espanhola  que  saíra  a  alguns  anos  do  regime 

ditatorial  de  Francisco  Franco,  mas  que  ainda  se  sentia  sufocada  pelo  rigor  dos  bons 

costumes  preconizados  pela  Igreja  Católica  espanhola,  conhecida  como  uma  das  mais 

conservadoras. Os comerciais rompem com a ideia de ocultar do espectador sua própria 

realidade, mesmo citando assuntos bem íntimos, e criticam a pasteurização dos comerciais 

de produtos de higiene feminina na TV. 

Almodóvar constrói a personalidade de Pepi, a jovem violada por um policial no 

início de “Pepi, Luci, Bom...”, através desta situação de mídia. A irreverência contida nos 

anúncios das calcinhas Ponte tem a função de apresentar a maneira como Pepi resiste às 

cobranças  do pai  rigoroso e  como ela  tenta  se  encontrar  profissionalmente  no mundo. 

Realizado  à  época  da  movida  madrileña,  o  filme  exibe  como  os  jovens  espanhóis 

envolvidos com aquele  circuito cultural  se comportavam diante das pressões em seguir 

uma vida imposta por uma sociedade ainda conservadora.

Mas o mero entretenimento também perpassa pelas situações de mídia vivenciadas 

pelos personagens almodovarianos. A televisão está ligada na sala para trazê-los de volta 

um momento nostálgico de suas vidas. É a situação  que acontece com a avó, interpretada 

pela atriz Chus Lampreave, de “Que fiz eu para merecer isto?!”.

Acompanhada do neto no sofá da sala de um apartamento apertado do subúrbio de 

Madri, ela assiste pela televisão ao clipe da música “La bién pagá”, de Miguel de Molina. 

Na tela da TV, Pedro Almodóvar interpreta o amante que despreza a namorada, feita pelo 

cantor Fabio McNamara, com quem o diretor fez uma dupla de punk rock nos tempos da 

movida  madrileña.  Consequentemente,  assistem  ao  clipe,  além  da  avó  e  do  neto,  os 

espectadores do filme (nós). A sequência é intercalada por imagens dos personagens de 

frente  para  a  TV;  por  imagens  de  Glória  e  Antonio  fazendo  sexo  num  quarto  do 

apartamento; e por cenas do clipe. Ao final dele, não restam dúvidas para a personagem de 
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Chus Lampreave, que diz: “Como eram bonitas as músicas de minha época!” (imagens 54 

a 57).

   
imagem 54                                       imagem 55

   
imagem 56                                         imagem 57

Essa situação de mídia tem a função de situar a personagem da avó entre os demais 

personagens  do  filme.  A  sequência  dá  dicas  para  o  espectador  sobre  o  caráter  da 

personagem: nostálgica, simples, humilde, romântica. A situação de mídia contribui para 

que  o  espectador  entenda  também  o  seu  destino  final  no  filme:  ela  retorna  à  cidade 

interiorana quando o filho morre dentro do apartamento. Em busca de mais uma nostalgia, 

a avó sai da cidade grande de volta aos tempos mais amenos de sua juventude. Mas a 

mesma sequência também nos apresenta a vida doméstica de Glória, a dona-de-casa vivida 

por Carmem Maura.  Submissa ao marido,  ela  cede à  pressão para satisfazer  o instinto 

sexual do marido justamente quando a música “La bién pagá” é ouvida pela televisão. 

Depois  de  pedir  dinheiro  ao  marido  para  comprar  alimentos  para  a  família,  o  marido 

Antonio até concorda em dar o dinheiro, mas antes Glória precisa “pagar” por isso, com o 

seu corpo.

Já em “Mulheres à beira de um ataque de nervos”, temos outra situação de mídia 

envolvendo anúncio publicitário. Pepa (Carmem Maura), antes de assistir ao noticiário pela 

televisão, vê na TV uma propaganda onde ela mesma é a atriz que anuncia a marca de 

sabão em pó “Ecce Homo”. Pepa interpreta a mãe do famoso assassino do bairro operário 

de  Cuatro  Caminos,  em Madri,  que  está  sendo perseguido  pela  polícia.  Dois  policiais 

batem à porta da dona-de-casa e lá só encontram roupas lavadas e de intensa brancura, sem 
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as manchas de sangue comum encontradas nas roupas de assassinos em série (imagens 58 a 

61). 

   
imagem 58                                          imagem 59

   
imagem 60                                            imagem 61

A representação  da  mãe  longe  de  qualquer  suspeita,  interpretada  por  Pepa,  no 

comercial televiso pode ser entendida como uma crítica ao falseamento que a publicidade é 

capaz de dar a alguns produtos. É certo que o sabão em pó “Ecce Homo” consegue tirar até 

profundas manchas de sangue, mas não convém ao telespectador acreditar na palavra de 

uma aparente dona-de-casa inocente. Aqui, a situação de mídia nos apresenta a atriz Pepa, 

uma forma de Almodóvar dar ao público a informação de que a personagem trabalha com 

atuação.

Por  meio  dos  anúncios  publicitários,  Almodóvar  empreende  uma  dupla 

investigação:  na  primeira,  os  comerciais  televisivos  retomam  a  própria  sociedade  de 

consumo, que ganhou força estética sob a arte de Andy Warhol, referência para o diretor 

espanhol.  Numa segunda acepção, os anúncios de produtos de limpeza e de uma marca de 

calcinha criticam, com ironia, o machismo da sociedade espanhola, conservadora sob o 

poder da Igreja Católica. 

Outra  situação  de  mídia  que  auxilia  Pedro  Almodóvar  na  construção  de  seus 

personagens  aparece  em “A flor  do  meu  segredo”.  A  sequência  tem início  quando  a 

escritora Leo Macías, interpretada por Marisa Paredes, acorda fragilizada depois de uma 

noite em que tentou suicídio misturando álcool e comprimidos.  Ao levantar  da cama e 

perceber que não morrera, ela resolve seguir a vida, mas sem forças sequer para preparar o 

próprio café-da-manhã. Ela parte, então, para uma padaria. Lá, senta no balcão, meio que 



112

disfarçada  para  não ser  reconhecida  – usa óculos  escuros  e  um chapéu vermelho para 

esconder o rosto –, e acaba por assistir a um programa de variedades na TV.

Esta situação de mídia vivida por Leo não poderia ser pior para ela, pelo menos não 

no estado em que se encontra. Na tela da TV, um concurso popular de quem grita mais alto 

e por mais tempo. Sem jeito, Leo põe as mãos aos ouvidos. Sensível à saúde da cliente, o 

comerciante  troca  o  canal  da  TV,  que  agora  apresenta  o  concerto  de  uma  cantora  de 

boleros,  a  renomada  Chavela  Vargas.  A  escritora,  que  à  essa  altura  da  trama  vive  o 

momento  da  separação  do  marido,  que  a  traíra  com  sua  melhor  amiga,  chora 

reservadamente por causa da letra do bolero (imagens 62 a 67). 

   
imagem 62                                            imagem 63

   
imagem 64                                          imagem 65

   
imagem 66                                          imagem 67

Na situação de mídia de “A flor do meu segredo”, o bolero cantado por Chavela 

Vargas tem a função de mediar  para o espectador  aquilo  que está ocorrendo com Leo 

Macías. Ao regressar à vida, depois da tentativa frustrada de suicídio e justamente quando 

a escritora está muito mal, surge a imagem de Chavela a falar de abandono e do que Leo 

está  sentindo  ao  perder  o  marido.  A situação  de  mídia  vivenciada  por  Leo  impõe  ao 

espectador do filme o atual estado da personagem.
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Para auxiliá-lo na construção de seus personagens, Almodóvar  também recorreu 

aos  recortes  de  jornais,  que  têm grande  importância  em “Má educação”.  O diretor  de 

cinema Enrique Goded, interpretado pelo ator Fele Martínez, garimpa, entre as edições de 

jornal, histórias que podem render e inspirá-lo para escrever novos roteiros de filmes. A 

primeira  cena  de  Henrique  em “Má educação”  já  o  mostra  lendo  a  notícia  sobre  um 

motociclista que morreu de frio enquanto dirigia numa rodovia37. Ao recortar o jornal, o 

diretor explica para seu assistente que ali há uma imagem maravilhosa, e por isso guardará 

a notícia para aproveitar depois aquela história (imagens 68 e 69).

   
imagem 68                                             imagem 69

O espectador  do filme  percebe  como Enrique  se  utiliza  do artifício  de recortar 

notícias de jornais para se inspirar em novos roteiros ao reparar na quantidade de jornais 

espalhados por sua mesa, na cena em que o ator Angel Andrade, personagem do ator Gael 

García Bernal, se dirige até o escritório de Enrique para pedir um papel e apresentar um 

relato datilografado por seu irmão Ignácio, amigo de infância de Enrique. No próprio texto 

do personagem Enrique também se confirma a utilização desse recurso de cortar jornais. 

Depois que Angel lhe pergunta se já tem algum filme em mente para ser rodado, Enrique 

responde que não sabe, pois ainda está  “olhando notícias para ver se me ocorre algo” 

(imagem 70). 

imagem 70

37 “A onda de frio que enfrentamos fez sua primeira vítima. Um motociclista morreu congelado em plena  
rodovia 4 e dirigiu a sua moto por mais de 90 km depois de morrer. Dois patrulheiros pediram que parasse,  
e como não reagia, eles o perseguiram. Emparelharam e exigiram que mudasse de atitude. Como não se  
mexia, perceberam que algo estava errado.”
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Numa sequência posterior de “Má educação”, Enrique aparece novamente em seu 

escritório,  lendo  mais  uma  notícia  de  jornal  que  poderá  lhe  inspirar  a  escrever  outra 

história38.  Dessa vez,  não se vê o diretor de cinema recortando a notícia;  o espectador 

apenas escuta o som da tesoura recortando o jornal. A mídia impressa, em “Má educação”, 

é elemento construtivo do personagem criado por Pedro Almodóvar. Sua ação em recortar 

notícias  um tanto  sensacionalistas  –  fait  divers –  que  motivam  Enrique  a  criar  novas 

histórias ajuda o espectador a construir uma imagem do diretor de cinema. Aliás, Enrique 

sugere o próprio Almodóvar, que afirmou ter encontrado a gênese de “Fale com ela” em 

acontecimentos verídicos tirados de notícias de jornais.

4.3 Situações de mídia que antecipam eventos da trama

A mídia  impressa na filmografia  de Pedro Almodóvar  também é reveladora  do 

caminho  traçado  pelos  personagens  na  trama.  Os  jornais  informam  como  eles  vivem 

atualmente, por onde andam e até se ainda estão vivos. E se o personagem leitor tem em 

mãos o tradicional periódico espanhol “El País”, então ele será capaz de tomar atitudes que 

geram o desenrolar da narrativa fílmica. Nos filmes de Almodóvar, a máxima “Saiu no 

jornal, é verdade” produz na trama decisivos eventos.

O segundo longa-metragem de Pedro Almodóvar, “Labirinto de paixões” (1982), 

traz uma situação de mídia em que o meio impresso se mostra essencial como dispositivo 

que aciona o entendimento do espectador em relação à trama. Logo na primeira sequência 

do filme,  assistimos a Riza Niro (Imanol  Arias),  o filho gay do imperador  de Tirânia, 

folhear a edição do dia do jornal “El País”, num desses cafés qualquer das ruas de Madri. 

Sozinho e disfarçado, com óculos escuros e peruca, logo o espectador saberá o motivo. 

Fugido do país de origem, ele lê uma notícia sobre o seu próprio pai:  “O Imperador de 

Tirânia abandona os Estados Unidos e se refugia na Ilha Contadora” (imagens 71 e 72).

Não é possível ainda para o espectador identificar aquele homem que lê o jornal 

como o filho de um Imperador, mas o jornal antecipa para o público o cerne central da 

história que será contada. Riza Niro está refugiado clandestinamente em Madri por não 

aceitar  os negócios e as imposições do pai sobre sua vida íntima, já que é gay e o pai 

gostaria de ver o filho dando-lhe descendentes.

38 “Uma mulher  se  atirou num tanque com crocodilos  famintos  de  um zoológico  no  horário de  maior  
público. Quando o primeiro crocodilo a atacou, ela o abraçou, de acordo com testemunhas. Os crocodilos  
devoraram o corpo da mulher, que nunca se queixou, em alguns minutos.”  
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No mesmo jornal, outra notícia chama a atenção de Riza Niro: um ginecologista, 

interpretado  por  Fernando  Vivanco,  conseguiu  reproduzir  seis  periquitos  através  de 

reprodução assexuada,  em laboratório.  Segundo o texto da matéria,  “estamos perto da 

fabricação de mamíferos em série” (imagens 73 e 74). Essa notícia também esclarecerá 

muito ao espectador de “Labirinto de paixões”. Anos atrás, o Imperador consultou esse 

mesmo ginecologista para fazer um tratamento reprodutivo que o fizesse capaz de ser pai 

de  50% da população  de  Tirânia,  pois  era  desejo dele  que  seu sangue perpetuasse  na 

população de seu império. De fato, tanto objetivo não seria capaz de ser alcançado com um 

filho gay.

   
imagem 71                                         imagem 72

   
imagem 73                                         imagem 74

O  que  parece  ser  coincidência  nesse  momento,  não  será  quando  a  trama  de 

“Labirinto de paixões” ganhar fôlego e se desenvolver. Quem se torna paciente do mesmo 

ginecologista é Toraya, vivida pela atriz Helga Liné, ex-mulher do Imperador de Tirânia 

que, agora que se tornou fértil, quer ter um filho com Riza Niro. Por todo o filme, ela o 

procurará pelas ruas de Madri ao descobrir o paradeiro de Riza Niro. Há ainda Sexilia, 

interpretada pela atriz argentina Cecilia Roth, uma ninfomaníaca que se relacionará com o 

filho do imperador de Tirânia e – que coincidência! – é filha do mesmo ginecologista.

No decorrer da trama, é para Sexilia que Riza Niro, apaixonado, assumirá ser o 

filho do Imperador de Tirânia que está escondido em Madri. E para isso, ele se valerá de 

uma revista para convencê-la disso, durante uma conversa depois de uma noite de amor 

(imagens 75 e 76). Mais uma vez, Almodóvar lança mão do recurso da utilização da mídia 
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para proporcionar o desenvolvimento da trama de um filme e esclarecer aos personagens e 

aos próprios espectadores sobre o papel que cada personagem tem e terá na história.

   
imagem 75                                         imagem76

Dois  anos  depois,  será  através  do  primeiro  telejornal  presente  na  filmografia 

almodovariana que a mídia terá a função de antecipar e prever eventos em “Que fiz eu para 

merecer isto?!” (1984). Ao contrário dos telejornais que vão aparecer nos filmes seguintes 

de Pedro Almodóvar, aqui não há a presença visual de uma apresentadora, muito menos 

imagens  sobre  o  assunto  transmitido  pelo  aparelho  televisivo  através  de  notícia.  Pelo 

menos não para os espectadores do filme (nós). Apenas escutamos o tema da reportagem 

entre o diálogo desenvolvido entre os personagens do pai, Antonio, e da avó da família 

suburbana. Mas é possível, mesmo nessas condições, perceber que a notícia trata sobre o 

controle de natalidade na Espanha, porque ouvimos o que seria uma repórter perguntar a 

passantes na rua o que eles pensam sobre o tema39. 

Essa  situação  de  mídia  vivenciada  pelos  personagens  também  dá  pistas  ao 

espectador do filme sobre o desenvolvimento por que a trama de “Que fiz eu para merecer 

isto?!” passará. Em sequência posterior, Glória, a mãe da família interpretada pela atriz 

Carmem Maura, é convencida por um dentista a abrir mão da guarda de seu filho mais 

novo para que as despesas de casa sejam reduzidas e, dessa forma, trazer algum bem-estar 

para os demais integrantes da família. Num filme de Pedro Almodóvar, no entanto, este 

acontecimento  não  é  tão  infeliz,  pois  o  filho  mais  novo  de  Glória,  o  pré-adolescente 

Miguel,  é homossexual  assumido e até simpatiza com a ideia de ser adotado e, talvez, 

manter um relacionamento interesseiro com o dentista pedófilo.

Mas  o  que  nos  interessa  acerca  do  conteúdo  desse  primeiro  telejornal 

almodovariano para a narrativa de “Que fiz eu para merecer isto?!” é que ele tem a função 

39 “O alto crescimento demográfico levou alguns países a medidas extremas em matéria de controle de  
natalidade. Mas qual é a situação no nosso país? Uma pesquisa diz que a mulher, na sua maioria, conhece  
os contraceptivos. (...) Usa algum método contraceptivo? Por quê escolheu este? É o mais seguro, não é?  
Pode dizer-me que método usa? Sim, acho que todas usam, mas acabam por falhar. Não uso nenhum porque 
estive...  Esqueci-me da pílula e...  Não, nunca usei...  Outro estudo demonstra que 53%... Publicado pela 
‘Metra Seis’, numa informação incompleta...”
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de prever um acontecimento que será desenvolvido na narrativa do filme mais adiante. A 

transmissão da notícia sobre o controle da natalidade espanhola antecede para o espectador 

do  filme  uma  situação  que  se  confirma  posteriormente.  Porque  se  Gloria  e  o  marido 

tivessem se  precavido  a  ponto  de  impedir  sua  segunda  gravidez  e,  assim,  diminuir  a 

dificuldade que é manter  o filho mais novo, é de se pensar que ela não se desfaria de 

Miguel como ocorre. 

Também  em “Que  fiz  eu  para  merecer  isto?!”,  Almodóvar  transmite  mais  um 

anúncio publicitário. Também assistido pelo pai e pela avó, o comercial propagandeia uma 

marca de café. Ele tem início com a exibição, na tela da TV, de uma mulher em perfil, que 

passa a narrar40 o início de uma manhã inesquecível, justamente o dia em que completou o 

primeiro aniversário de relacionamento com seu amado. O anúncio passa a intercalar cenas 

da mulher ainda acordando na cama e do amante preparando para ela uma bela bandeja de 

café da manhã. De fato, um momento inesquecível, já que o homem, ao entrar no quarto 

onde a mulher está, tropeça no tapete do ambiente e joga a bandeja com o café fervendo 

por cima do rosto da amada, que se desespera. De volta à imagem de perfil da mulher, ela 

se volta para a câmera e exibe o rosto desfigurado pela metade. Olhando para a câmera, ela 

diz, sem dúvida: “Nunca vou esquecer aquela xícara de café” (imagens 77 a 82).

   
imagem 77                                         imagem 78

   
imagem 79                                          imagem 80

40 “Era nosso primeiro aniversário. Na noite anterior tínhamos saído para celebrar. Deitamo-nos tarde e  
dormimos demais. Fizemos amor uma dúzia de vezes. Foi muito bom! Na manhã seguinte, estava moída e  
não conseguia me levantar. Mas ele levantou-se, suponho pelo amor que sentia por mim, para me preparar  
uma xícara de café. O café...”
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imagem 81                                       imagem 82

O  anúncio  televisivo  do  café  pode  ser  interpretado  como  uma  recusa,  de 

Almodóvar,  pelo modelo  dos  comercias  de  margarina  ou café  da manhã,  apresentados 

todos  os  dias  na  televisão,  que  mostram  uma  vida  perfeita  de  seus  personagens.  Em 

resposta a um meio capaz de alienar as pessoas, o diretor parece afirmar que nem sempre 

situações aparentemente perfeitas terminam com final feliz; eles podem ser trágicos, como 

revela o anúncio do café. Não à toa, essa situação de mídia, em que um acidente doméstico 

provoca a desfiguração do rosto da mulher, e vivenciada em “Que fiz eu...” por Antonio, o 

pai  da  família,  antevê  o  que ocorrerá  na trama  do filme  de  Almodóvar.  Antonio  será 

assassinado  devido  a  um acidente  doméstico  cometido,  sem intenção,  por  sua  mulher, 

interpretada por Carmem Maura. 

Já  em “Ata-me!”,  a  situação  de  mídia  é  vivenciada  pelos  personagens  Ricky e 

Marina,  interpretados,  respectivamente,  por  Antonio  Banderas  e  Victoria  Abril. 

Sequestrada por ele em seu próprio apartamento, Marina acaba por desenvolver, ao longo 

do  filme,  a  síndrome  de  Estocolmo,  apaixonando-se  por  Ricky  na  medida  em que  se 

relacionam afastados da vida social, enclausurados entre quatro paredes. Em determinado 

momento de trégua, o casal se posiciona diante da televisão em duas cadeiras. Na tela, o 

logotipo  da  TVE é  exibido  antes  do  anúncio  publicitário  do  Plano  de  Aposentadoria 

Gerobank, um título de previdência privada (imagem 83).

Na primeira cena do anúncio, com narração em off41 ao fundo, um casal de idosos 

alemão  dança  numa  boate  ao  som  de  “Susan  get  down”,  música  de  Almodóvar  y 

McNamara.  Em seguida, para contrastar com a cena da boate, uma senhora idosa pede 

esmolas em frente a uma estação espanhola de metrô. De volta à fantasia alemã, a cena 

seguinte do comercial exibe dois jovens de 18 anos, vestidos com roupa militar onde até 

uma suástica nazista está desenhada na manga de suas camisas, assinando um documento. 
41 “Por quê os alemães aposentados passam o verão em Benidorm, enquanto os pensionistas espanhóis  
esmolam  nas  portas  do  metrô?  Porque  os  pensionistas  alemães  pensam  no  futuro  aos  18  anos,  e  os  
espanhóis...  Os espanhóis só pensam na aposentadoria quando é tarde demais.  Plano de Aposentadoria 
Gerobank. Para que possa continuar dançando.”
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Logo depois, um casal de jovens espanhóis dança tango em um restaurante sob o olhar de 

variadas pessoas. O comercial publicitário chega ao fim na cena seguinte: uma fila extensa 

de idosas espanholas a receber num guichê seus minguados pagamentos da aposentadoria 

entregue pelo governo (imagens 84 a 88).

   
imagem 83                                               imagem 84

   
imagem 85                                           imagem 86

   
imagem 87                                            imagem 88

O comercial publicitário exibido na televisão e assistido por Ricky e Marina vai 

desencadear na trama o tema a ser tratado pelos personagens na cena seguinte. Marina 

pergunta a Ricky quais são os planos dele para o futuro, que responde pretender casar com 

ela e ter dois ou três filhos. Ela, ainda preocupada, questiona o sequestrador sobre como ele 

sustentará  essa família  que pretende construir  com ela.  Ricky apenas responde que vai 

achar trabalho, nem que seja na Austrália.  “Precisam de gente lá”,  põe fim à conversa 

sobre o futuro a dois (imagem 89). 
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imagem 89

Nesta situação de mídia em que Almodóvar empreende uma crítica político-social 

sobre a vida dos pensionistas espanhóis, a partir do menosprezo que a administração do 

PSOE trata os aposentados, o diretor também explicita para os espectadores do filme o 

momento em que Marina começa a ceder à insistência de Ricky em se relacionar com ela. 

É o ponto de virada dos personagens na trama, que passam a tornar comuns a si momentos 

naturais do cotidiano de qualquer pessoa, como é o ato de ver televisão. Por gerar uma 

conversa, esta situação de mídia proporciona ao meio televisão, de forma mais concreta, 

estabelecer um laço social com os personagens telespectadores. 

A  situação  de  mídia  em  “Ata-me!”  é  geradora  de  um  acontecimento,  onde  a 

televisão funciona como um dispositivo que empreende o sequenciamento da narrativa. Ou 

seja, o comercial dá pistas, quase como uma previsão, sobre a cena seguinte. O tema do 

comercial  é  o  mesmo  do  assunto  que  os  personagens  discutirão  a  posteriori.  Aqui,  a 

situação  de  mídia  é  também o elemento  que  liga  cenas,  estrutura  própria  da  narrativa 

clássica  fomentada,  tradicionalmente,  pelo  cinema  americano;  base  da  obra  de  Pedro 

Almodóvar.

4.4 Situações de mídia desenvolvedoras da narrativa fílmica

As situações de mídia que considero de maior relevância na filmografia de Pedro 

Almodóvar são aquelas que auxiliam o desenvolvimento da narrativa fílmica. Através da 

televisão  ou  do  jornal  impresso  enquanto  dispositivo,  acionam  o  encadeamento  da 

narrativa fílmica. Sem esse tipo de situação de mídia, a narrativa não se resolve. A partir 

delas, os personagens da obra almodovariana adotam uma condição de resposta, mostram-

se dispostos a agir. O diretor opta por esse tipo de recurso para dar encaminhamento – ou 

até  mesmo  fechamento  –  à  história  dos  filmes;  a  mídia  é  utilizada  para  fazer  os 

personagens se orientarem diante de uma conjuntura. 
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Em  “Que  fiz  eu  para  merecer  isto?!”  (1984),  por  exemplo,  o  jornal  impresso 

aparece como elemento revelador. Em uma das sequências finais do longa-metragem, é por 

meio da leitura da edição de um jornal alemão, num aeroporto de Berlim, que o trapaceiro 

Lucas Villalba, interpretado pelo ator Gonzalo Suárez, descobre que a alemã Ingrid Muller, 

vivida pela atriz Katia Lorritz,  está morta,  o que invalida o crime que havia planejado 

(imagem 90). 

imagem 90

Com isso, Lucas retornará à Espanha sem tirar qualquer vantagem da viagem que 

fizera  à  Alemanha.  Termina,  nesse  momento,  a  história  de  Lucas  em “Que fiz  eu...”. 

Almodóvar opta por fazer Lucas conhecer o destino de Ingrid – e, por consequência, o seu 

também – através da leitura do jornal. O diretor interrompe, assim, o percurso tomado pelo 

personagem na narrativa do filme.

Almodóvar  também provoca o desenrolar  da narrativa  de “Matador” através  de 

uma situação de mídia. Na filmografia almodovariana, o primeiro telejornal com presença 

de um apresentador em estúdio e exibindo imagens de um repórter na rua entrevistando 

pessoas aparece nesse longa-metragem.  O programa de TV transmite  a  notícia  sobre a 

prisão de Angel, interpretado pelo ator Antonio Banderas, acusado de um estupro frustrado 

contra a modelo Eva Soler, que assiste o telejornal ao lado do namorado, o ex-toureiro 

Diego  Montes.  A  notícia  que  os  espectadores  do  filme  (nós)  vêem  traz  imagens  da 

advogada Maria Cardenal sendo perseguida por uma repórter do telejornal e fotos de outras 

supostas vítimas de Angel inseridas na tela (imagens 91 a 95).

Deveria ser apenas mais uma notícia policial  transmitida,  mas numa filmografia 

como a de Almodóvar o tom kitsch do exagero sempre tende a dar o ar da graça. Ao final 

da exibição da notícia, em que a apresentadora informa ser uma mulher, a advogada Maria 

Cardenal, a defensora do acusado, a profissional não se faz de rogada e esquece as tão 

propagadas  isenção  e  imparcialidade  jornalísticas  recomendadas  nos  manuais  de 

telejornalismo para opinar sobre o caso. Ela classifica Angel de “monstro” e afirma ter a 
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advogada  “um  cinismo  verdadeiramente  espantoso”42.  A  personagem,  portanto,  segue 

aquilo que Almodóvar espera que os apresentadores de telejornais façam: fica perceptível 

para o público que a apresentadora do telejornal exibido em “Matador” não gostara da 

notícia que o seu programa acabara de exibir; ela passa para os espectadores o que pensa 

sobre o assunto, sem qualquer imparcialidade, levantando suposta bandeira dos preceitos 

do movimento feminista (imagem 96).

   
imagem 91                                            imagem 92

   
imagem 93                                         imagem 94

   
imagem 95                                       imagem 96

Em 3 de agosto de 1988, ao programa “Un verano tal cual”, da emissora estatal 

espanhola TVE, Almodóvar discorreu sobre a abordagem que prefere dar aos telejornais 

em seus filmes: 
La tesis es que todo funciona muy bien en el mundo. Vivimos una 

atmosfera  idílica.  Mi  madre  puede  ser  locutora  de  televisión.  Me 

parece  como una locutora  rusa.  Los  telediarios  no deben  ser  frios. 

42 “Membros da Polícia  prenderam, por sorte,  o  estuprador da modelo Eva Soler,  Angel  Jimenez,  que  
também é acusado de matar Ester Dominguez e Ana Vela, cujos cadáveres ainda não foram encontrados, e  
pelo assassinato de Raul Ordoñez e Pedro Soto. Quem está cuidando de sua defesa é a advogada Maria  
Cardenal. Naturalmente, as feministas manifestaram revolta por ser exatamente uma mulher a defensora de  
tal monstro. ‘Segundo a Constituição Espanhola, todo cidadão tem direito à defesa’, atreveu-se a dizer isso  
a senhorita Cardenal, mostrando um cinismo verdadeiramente espantoso.”



123

Deben  ser  dramatizados,  personalizando.  Que  se  note  que  al 

presentador  no  le  gusta  la  noticia  que  está  dando  (GARCÍA  DE 

LEÓN, 1989, p. 105).43

É  através  da  notícia  exibida  pelo  telejornal  que  Eva  Soler,  Diego  e  nós, 

espectadores de “Matador”, ficamos sabendo da prisão de Angel, bem como da entrada da 

personagem Maria  Cardenal  na narrativa  do filme.  Não somente  isso,  pois  a  partir  da 

exibição da notícia, que também aborda outros assassinatos assumidos por Angel, até então 

tidos como insolucionáveis, finalmente o espectador se dá conta de que o longa-metragem 

trata-se de um suspense, apesar das marcas de comédia que a filmografia almodovariana 

sustenta.

Pedro Almodóvar, portanto, utiliza a televisão como um dispositivo narrativo capaz 

de fazer com que a trama finalmente entrelace o destino dos personagens principais: Angel, 

Maria Cardenal, Eva Soler e Diego, o verdadeiro assassino das vítimas que têm suas fotos 

exibidas na notícia televisionada. A situação de mídia vivida por Eva Soler e Diego é o 

ponto que remodela os rumos da história de “Matador”, tanto por ter como espectadores da 

notícia a vítima do frustrado estupro realmente cometido por Angel e também o verdadeiro 

culpado pelos  assassinatos  assumidos  por  Angel.  Mas,  somente  passa-se a  saber  dessa 

condição de Diego no desenrolar da trama.

Também em “Matador”, a edição impressa de um jornal aparece para auxiliar a 

construção da narrativa fílmica. Quando Antonio, personagem de Antonio Banderas, está 

detido na delegacia para averiguações sobre a tentativa de estupro cometida por ele contra 

a modelo Eva Soler, o delegado mostra a ele alguns recortes antigos de jornal sobre crimes 

até  então  insolúveis,  para  que  Antonio  possa  dizer  se  conhece  as  vítimas  citadas  nas 

reportagens.  Os  jornais  aparecem como um objeto  que  corrobora  para  a  atmosfera  de 

suspense mantida pela trama do filme (imagem 97).

43 “A tese é que tudo funciona muito bem no mundo. Vivemos uma atmosfera idílica. Minha mãe pode ser 
apresentadora de televisão. Ela se parece, a mim, como uma apresentadora russa. Os telejornais não devem 
ser  frios,  impessoais.  Eles  devem  ser  dramatizados,  personalizando-os.  Que  seja  percebido  que  o 
apresentador não gosta da notícia que está lendo.”
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imagem 97

Mas o diretor também se utiliza de programas de entrevista, os  talk shows, para 

desenvolver  a  narrativa  fílmica.  O  primeiro  surge  em  “A  lei  do  desejo”  (1986).  O 

personagem do ator  Eusebio  Poncela  é  o  diretor  de  cinema  Pablo  Quintero,  que  será 

entrevistado pela personagem de Rossy de Palma, uma entrevistadora de nariz adunco, fora 

dos  padrões  de  beleza  convencionais,  no  melhor  estilo  kitsch tão  caro  ao  diretor.  No 

cenário, mais características kitsch: apenas um vaso com alguns copos-de-leite de plástico 

ornam a mesa redonda de vidro que decora o estúdio onde é gravada a entrevista.

A princípio, pensamos que assistiremos a uma conversa em que Pablo falará sobre 

a estreia de seu mais recente longa-metragem. Porém, a entrevista a que o espectador de 

“A lei do desejo” e os espectadores do talk show no filme – as personagens interpretadas 

por  Carmem  Maura  (Tina),  Manuela  Velasco  (Ada)  e  Antonio  Banderas  (Antonio)  – 

assistem não passa de uma conversa banal sobre o que se espera de um amante e o amor. 

Chama à atenção dos espectadores do filme (nós) a forma com que a personagem de Rossy 

de Palma conduz a entrevista, forçando junto ao entrevistado uma intimidade inexistente. 

Para completar a situação, a entrevista é interrompida por alguns segundos com a entrada 

em cena de uma mosca insistente, levando o espectador do filme a considerar, mais ainda, 

a falta de seriedade com que deve ser assistido aquele programa (imagens 98 a 103). 

Ao ser perguntado sobre o que pediria à pessoa amada, Pablo Quintero responde 

que gostaria de ter alguém que não frequentasse festas e permanecesse em casa para lhe 

contar fofocas, além de não interrompê-lo quando escrevesse e que lesse os mesmos livros 

que ele. Pablo ainda diz que prefere alguém que entenda de medicina, leis, encanamento e 

eletricidade. É exatamente essa resposta dada por Pablo que fará com que a narrativa de “A 

lei do desejo” se desenvolva. Isso porque o personagem de Banderas, o jovem admirador e 

apaixonado Antonio, procurará atender aos pedidos de Pablo, tornando-se um pretendente 

que o satisfaça. Não à toa, ao assistir à entrevista, Antonio anota em um caderno todas as 

preferências ditas por Pablo.

   
imagem 98                                          imagem 99
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imagem 102                                           imagem 103

A partir da entrevista, Antonio procura Pablo e inicia um relacionamento com ele. 

No dia seguinte à primeira transa entre os dois, Antonio está no apartamento de Pablo 

consertando  os  encanamentos  do  banheiro,  exatamente  como  afirmado  pelo  diretor  na 

entrevista. Ao assistir à entrevista no programa comandado pela personagem de Rossy de 

Palma, Antonio traçou uma estratégia de aproximação e conquista junto a Pablo. Pedro 

Almodóvar,  então,  utiliza  a  televisão  como  dispositivo  narrativo,  através  do  conteúdo 

apresentado  no  talk  show,  para  que  demais  personagens  de  “A lei  do desejo” tenham 

condições de dar sequência à narrativa engendrada por ele no roteiro escrito.

A  entrevista  também  dá  uma  pista  do  que  acontecerá  com  os  personagens  de 

Eusebio Poncela e Antonio Banderas no filme. Em outra resposta dada à apresentadora, 

Pablo diz que o amor o absorve o tempo todo, a ponto de impedir a sua concentração. Essa 

absorção causada pelo amor é o que mais o atrai e o assusta em relação a esse sentimento. 

É  também  o  que  acontecerá  com  o  próprio  personagem  no  decorrer  ao  filme,  ao  se 

envolver com Antonio, explicitando o tema principal de “A lei do desejo”: o amor capaz de 

absorver  totalmente  uma  pessoa.  Ou  seja,  a  situação  de  mídia  vivenciada  pelos 

personagens a partir da entrevista de Pablo também prevê acontecimentos do enredo do 

filme e funciona como um prenúncio do que virá mais à frente na história.

Um ano depois, em “Mulheres à beira de um ataque de nervos” (1987), mais um 

telejornal almodovariano. É neste que o diretor convoca sua mãe, Francisca Caballero, para 

ser a apresentadora e noticiar  a prisão de um grupo de terroristas  em Madri,  Espanha. 

Depois de a tela da TV mostrar um relógio analógico com os minutos se passando e a 
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vinheta de abertura do telejornal, a senhora já idosa inicia sua apresentação. Enquanto a 

fotografia de um dos acusados é inserida na tela da TV, ela lê pausadamente, quase sem 

olhar para a câmera que a filma, o texto preparado para informar os espectadores sobre o 

fato, o que não a impede de interromper a leitura para beber o copo de água que descansa 

na bancada do estúdio44. A sequência carrega outras marcas do kitsch almodovariano: além 

do copo de água à disposição da apresentadora, no cenário há um pequeno vaso preenchido 

por  flores  de  plástico.  A  roupa  utilizada  pela  personagem  interpretada  pela  mãe  de 

Almodóvar parece ser um vestido que ela mesma tirou de seu guarda-roupa: florido, mas 

comportado, desses que senhoras de idade vestem para ir à missa aos domingos. 

No filme duas mulheres assistem na TV à notícia sobre a prisão do grupo terrorista, 

e uma delas será bastante atingida por essa novidade. É Candela, personagem interpretada 

pela  atriz  María  Barranco,  que hospedara em seu apartamento,  dias antes,  parte  do tal 

grupo terrorista sem saber a origem do então namorado. De fato, ela não sabia de nada, 

apenas se apaixonara por um deles, que pedira para abrigar o grupo por alguns dias, sem 

contar a verdade. Com medo de ser acusada de conivente com atentados terroristas ou de 

esconder foragidos da Justiça, Candela, depois de assistir à notícia, decide fugir de casa e 

pedir abrigo no apartamento da amiga Pepa, vivida por Carmem Maura. Antes, porém, os 

espectadores do filme vêem Candela fazer uma limpeza geral no local onde mora, para 

depois passar pelo lixão da cidade e se desfazer de tudo que pudesse comprometê-la. Pepa 

também assistiu à notícia na TV, sentada no sofá de seu apartamento, onde antes olhou 

para o relógio para saber se o telejornal já estava para começar (imagens 104 a 108). 

   
imagem 104                                             imagem 105

44 “Um grupo armado xiita foi  capturado hoje em Madri,  segundo informações de fontes policiais.  Um  
porta-voz da comunidade xiita residente em Madri assegura que o grupo atuava por conta própria sem a  
menor conexão com a comunidade xiita.  As  mesmas  fontes policiais  prometeram dar mais informações  
dentro das próximas horas, assim que terminarem os interrogatórios.”
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A transmissão da notícia sobre a prisão do grupo terrorista gera na trama do filme 

dois acontecimentos necessários para o desenrolar de sua narrativa. A situação de mídia 

vivenciada  por  Candela  a  leva  para  o  apartamento  de  Pepa,  o  ambiente  principal  de 

“Mulheres à beira de um ataque de nervos”. É lá que, em determinado momento do filme, 

Pepa recebe os demais personagens do filme: os interessados em alugar seu apartamento, 

um deles o filho do amante que a abandonou; uma dupla de eletricistas da companhia 

telefônica; e até outra dupla de policiais, que Candela imagina serem os que estão ali para 

prendê-la.  A convivência  entre os personagens no apartamento de Pepa estabelece,  por 

exemplo, o início do relacionamento amoroso entre Candela e Carlos, filho do ex-amante 

de Pepa.

Esta situação de mídia segue os preceitos da montagem clássica. A cena seguinte é 

resultado lógico da anterior, guia o espectador para que ele não se perca na narrativa, ou 

seja, funciona como uma sequência liga-cena. A cena é finalizada indicando a transição 

para  a  próxima.  Almodóvar  se  utiliza,  portanto,  das  convenções  de  estilo  da  narração 

hollywoodiana.

Ou seja,  a  televisão  funciona  como um dispositivo  narrativo  que leva  uma das 

personagens do filme ao ambiente principal da trama, onde a narrativa se desenvolve. A 

notícia televisionada também é a justificativa para a presença de Candela e dos policiais no 

apartamento de Pepa, necessária para que os demais personagens se relacionem e, assim, 

dê  encaminhamentos  à  narrativa  fílmica.  Além  disso,  Pedro  Almodóvar  se  utiliza  do 
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telejornal  para  ironizar  o  auge  dos  ataques  que  o  grupo  terrorista  ETA  (Euskadi  Ta 

Askatasuna; em basco “Pátria Basca e Liberdade”) empreendia na Espanha nos anos 1980.

Os  telejornais  almodovarianos  estão  na  contramão  do  que  os  manuais  de 

telejornalismo ensinam. Seriedade e impessoalidade são termos inexistentes no dicionário 

profissional dos apresentadores de telejornal da filmografia de Almodóvar. Ao selecionar a 

própria mãe, uma idosa, para assumir o papel de apresentadora de telejornal num filme 

como “Mulheres à beira de um ataque de nervos”, o diretor propõe uma espécie de ruptura 

ao  cânone  estético  das  apresentadoras  de  telejornal  existentes  na  realidade.  Estas  são 

bonitas, jovens e lêem as notícias numa dicção extremamente técnica e profissionalizada, 

escondendo,  inclusive,  sotaques  e  termos  regionalistas.  A  personagem  de  Francisca 

Caballero lê as notícias pausadamente, com o desleixo de quem não tem prática nem como 

atriz e, muito menos, como apresentadora de um telejornal. Nesse caso, o hilário quebra a 

imagem dominante da típica apresentadora de telejornal. 

Já em “A flor do meu segredo”,  a escritora  Leo Macías,  interpretada pela  atriz 

Marisa Paredes, havia entregado ao chefe de redação do jornal “El País” um artigo para ser 

publicado. Ela descobre que o texto saiu no jornal quando toma um táxi na rua e, dentro 

dele, folheia a edição do dia de “El País”. Para sua surpresa, está lá, além do seu artigo 

criticando as histórias sentimentais de Amanda Gris, o pseudônimo usado pela própria Leo 

em seus livros, o artigo de Angel, o chefe de redação do jornal, defendendo a literatura de 

Amanda Gris (imagens 109 e 110). Angel, para não levantar suspeitas, assina o artigo sob 

o pseudônimo de Paqui Derma. O jornal impresso tem a função, no filme “A flor do meu 

segredo”, de revelar algum evento com capacidade de gerar a ação de um personagem, 

desenvolvendo,  assim,  a  narrativa  fílmica.  Na sequência  seguinte,  Leo Macías  procura 

Angel na redação para saber quem é Paqui Derma. O relacionamento entre os dois, até 

então  apenas  profissional,  apesar  da  insistência  de  Angel,  tomará  outros  rumos, 

desencadeando o desenvolvimento da narrativa de “A flor do meu segredo”. 

   
imagem 109                                        imagem 110
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Novamente, tem-se uma situação de mídia que orienta o espectador para que ele 

não se perca na narrativa.  A leitura dos artigos culmina na presença de Leo Macías na 

redação do jornal “El País”, no encontro com Angel. A sequência da situação de mídia 

termina indicando a transição para a próxima cena. 

Mas é em “Carne trêmula” (1998) que temos a única situação de mídia radiofônica 

na filmografia de Pedro Almodóvar. Logo no início do filme, um rádio veicula as mais 

recentes resoluções do governo ditatorial de Francisco Franco. O que se ouve do rádio é 

uma gravação original da voz de Manuel Fraga Iribarne, ministro de Franco45. O rádio é 

percebido quando a câmera de Almodóvar faz um travelling pelo quarto da dona da pensão 

onde Isabel Plaza, interpretada por Penélope Cruz, sente as dores do parto que deve fazer 

em instantes (imagem 111). 

imagem 111

Esta situação de mídia, além de situar o espectador do longa-metragem no tempo, 

ajudará Almodóvar a construir o fechamento da trama de “Carne trêmula”. Se Victor Plaza 

(Liberto Rabal), o filho de Isabel, nasce a caminho do hospital e dentro de um ônibus que 

vagou pelas ruas desertas da noite de Madri, no auge do governo de repressão de Franco, o 

filho de Victor nascerá, 26 anos depois, também em pleno trânsito madrilenho, a caminho 

do hospital. Mas, desta vez, a criança é saudada por um pai esperançoso: as ruas de Madri 

não estão mais desertas, mas cheias de gente plenas de vida, como diz Victor ao segurar o 

filho recém-nascido, dentro de um táxi.

Mas “Carne Trêmula” também reserva situações de mídia a partir da televisão. Em 

determinado  momento  da  trama,  Victor  está  preso  e,  na  cadeia,  assistir  a  jogos  pela 

televisão é um dos momentos de lazer. Na companhia de outros detentos, ele vê na TV a 

uma  partida  de  basquete  jogada  por  atletas  paraolímpicos.  É  a  partir  deste  programa 

esportivo visto por Victor que ele passa a ter conhecimento do destino que a vida deu – ou 
45 Em entrevista concedida ao jornalista Frédéric Strauss, Almodóvar conta que decidiu colocar a gravação 
original do anúncio do estado de exceção porque, ao pesquisar documentos daquela época, descobriu que 
Iribarne, um homem capaz de participar de um governo ditatorial, pudesse ainda estar tão presente na vida 
política espanhola. No ano que filmou “Carne trêmula”, Iribarne era presidente do governo da Galícia e ainda 
tentava reeleição (STRAUSS, 2008, p. 206).
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teria sido Pedro Almodóvar? – às pessoas que estavam com ele na noite em que foi preso 

injustamente.  O ex-policial  Davi,  vivido  pelo  ator  Javier  Bardem,  agora é  paraatleta  e 

marido de Helena, a jovem por quem Victor se apaixonou anos atrás e que vê a partida de 

basquete da arquibancada do ginásio. Imagens de Helena também são transmitidas pelas 

câmeras da emissora de TV que transmite o jogo e Victor assiste a tudo (imagens 112 a 

115). 

   
imagem 112                                         imagem 113

   
imagem 114                                          imagem 115

A situação  de  mídia  que  Victor  vivencia  na  cadeia  serve  para  mostrar-lhe  –  e 

também a nós, espectadores do filme – o destino das pessoas que se envolveram com ele 

anos atrás e que, de alguma forma, têm responsabilidade pela vida que agora é obrigado a 

viver na cadeia. Isso porque ao barulho do estopim de um revólver finda a sequência inicial 

de “Carne trêmula” e só passamos a conhecer o resultado das primeiras cenas ao assistir a 

essa situação de mídia, tal qual Victor.

Sem ela, não saberíamos se o tiro havia atingido Victor, Helena ou Davi, muito 

menos que os dois haviam sobrevivido e em quais condições a vida desses personagens 

teriam se desenvolvido. A inconformação de Victor ao assistir ao jogo de basquete e saber 

que a mulher amada agora está com o seu rival, também leva o espectador do filme a se 

questionar sobre quem realmente foi o culpado pela prisão de Victor e a tetraplegia de 

Davi. Portanto, é a utilização da televisão, mais uma vez, através da transmissão de um 

jogo de basquete,  que Pedro Almodóvar  empreende  um recomeço  para  a  narrativa  do 

filme. A partir da situação de mídia, em que a televisão funciona como um dispositivo que 

aciona os acontecimentos seguintes do filme – Victor voltará a encontrá-los –, tem-se a 
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noção  do  caminho  a  ser  trilhado  pelo  diretor  para  desencadear  a  narrativa  de  “Carne 

trêmula”. 

Almodóvar ainda é auxiliado nessa construção da narrativa ao fazer Victor, logo 

depois de assistir ao programa e, portanto, ainda na cadeia, revirar papéis que guarda em 

sua cela e encontrar um recorte de jornal (imagem 116). Ali, a notícia do seu nascimento, 

acompanhada  por  uma  fotografia  de  sua  mãe,  Isabel  Plaza,  recebendo  das  mãos  do 

secretário municipal de transportes de Madri um vale-transporte vitalício para ela e o filho. 

A notícia de jornal tem a função de identificar,  para o espectador do filme, que aquele 

homem adulto na cadeia é o mesmo bebê que nascera, em condições adversas, no início do 

filme. Até então, sabíamos que o detento Victor era o jovem envolvido no acidente de uma 

noite anterior, mas não o filho de Isabel. O jornal impresso, em “Carne trêmula”, é elo 

narrativo entre os dois tempos da trama. 

imagem 116

Já em “Tudo sobre minha mãe”, o jovem Esteban vivencia uma situação de mídia 

no sofá da sala do apartamento onde mora com a mãe, Manuela, interpretada pela atriz 

argentina  Cecilia  Roth.  Enquanto  a  mãe  termina  de  preparar  o  jantar,  Esteban  faz 

anotações em um caderno e assiste na TV a imagens finais de um comercial com crianças. 

Em seguida, ela chama a atenção da mãe: pede para ela ir logo sentar-se com ele no sofá, 

pois o filme “A malvada” – no original “All about Eve” (1950), dirigido por  Joseph L. 

Mankiewicz – já vai  começar.  Depois do comercial,  a tela  da TV exibe  o toque de 5 

segundos antes do início do filme. Manuela, que estava na cozinha, atende ao pedido do 

filho e se encaminha para ver televisão com o filho, sentando-se ao seu lado (imagens 117 

a 122). 

   

http://adorocinema.cidadeinternet.com.br/personalidades/diretores/joseph-l-mankiewicz/joseph-l-mankiewicz.htm
http://adorocinema.cidadeinternet.com.br/personalidades/diretores/joseph-l-mankiewicz/joseph-l-mankiewicz.htm
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imagem 117                                           imagem 118

   
imagem 119                                         imagem 120

   
imagem 121                                              imagem 122

A ideia original de “A malvada”– em que Eve Harrington (Anne Baxter) sobe na 

vida  através  do  sucesso  de  Margo  Channing  (Bette  Davis),  uma  grande  estrela  da 

Broadway de quem era fã antes de entrarem em uma disputa pessoal – é apropriada por 

Pedro Almodóvar e modificada para ser utilizada como pano de fundo em “Tudo sobre 

minha mãe”. O diretor ainda toma emprestado o título da obra de Mankiewicz para dar 

nome ao filme protagonizado por Cecilia Roth.

Almodóvar recorre a essa situação de mídia para mostrar ao espectador do filme a 

proximidade vivida por mãe e filho no cotidiano. Esse momento vivido pelos personagens 

dá pistas da escolha do nome de filme aos espectadores e funciona como uma amostra dos 

laços que mãe e filho mantinham em suas vidas. Gestos e atitudes cotidianas, como a de 

assistir  juntos  a  um  filme  na  TV,  remetem  à  função  empreendida  pela  televisão  em 

desempenhar um laço social com o público, além de corroborar para o que Almodóvar 

acredita em relação aos meios de comunicação de massa: eles estão em nossas vidas, em 

nossa casa; dividem conosco o dia-a-dia.

Mas o mesmo momento de assistir à “A malvada”, além de fazer parte do último 

dia completo da vida de Esteban, precede a uma conversa que ele terá com a mãe em seu 

quarto  após  verem o  filme.  Esse  diálogo,  provocado  pelo  filme,  desencadeará  toda  a 

narrativa. Ao final do filme, Esteban pergunta se mãe nunca pensou em ser atriz. Manuela, 

então, mostra uma foto da época em que participou de um grupo de teatro, no que Esteban 

pergunta se o pai, um desconhecido para ele, também fazia parte. Ele pede que Manuela 
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diga a verdade sobre quem é o seu pai, mas ela apenas diz que na hora certa ele saberá. No 

dia seguinte, depois de irem ao teatro ver mais uma versão da peça “Um bonde chamado 

desejo”, uma peça feita por Manuela tempos atrás, Esteban é atropelado e morre sem saber 

quem fora seu pai. 

É a partir da situação de mídia vivenciada por Esteban e Manuela que a trama de 

“Tudo  sobre  minha  mãe”  ganhará  fôlego.  O  filme  assistido  por  ambos  gera  o 

questionamento de Esteban sobre uma possível atuação de Manuela como atriz, que traz 

uma foto antiga sua e estimula Esteban a perguntar por seu pai. A morte de Esteban, depois 

de uma peça teatral  outrora feita por Manuela, é o ponto-de-virada da trama de “Tudo 

sobre minha mãe”. A partir da morte do filho, Manuela irá para Barcelona em busca do pai 

de Esteban e, ao chegar lá, terá a oportunidade de recomeçar a vida. 

Em “Fale com ela”, de 2002, temos situações de mídia a partir da televisão e do 

jornal impresso,  também com função de desenvolver  a narrativa fílmica.  A história do 

longa-metragem gira em torno de dois casais: Alicia (Leonor Watling), uma aluna de balé 

que fica em coma depois de um acidente, e Benigno (Javier Cámara), seu enfermeiro que a 

ama;  e  Lydia  (Rosario  Flores),  uma  toureira,  e  Marco  Zuluaga  (Dario  Grandinetti), 

jornalista que conhece a amada ao assistir a uma entrevista que ela concede a um programa 

de  televisão.  As  vidas  dos  casais  se  cruzam  quando  Lydia  é  toureada  numa  arena, 

permanecendo também em coma. Benigno e Marcos ficam muito amigos. 

Nas primeiras cenas de “Fale com ela”, Marco está em seu apartamento correndo 

numa esteira e assistindo televisão ao mesmo tempo. O que se passa na TV chama à sua 

atenção e ele decide sentar no sofá para continuar vendo o talk show em que a convidada é 

a toureira Lydia (imagens 123 e 124). 

A entrevistadora (Loles León) faz o estilo cínica. Ou sincera demais. Ela introduz 

na  conversa,  ao  vivo,  perguntas  que  teria  acertado  com  Lydia  não  fazer  durante  o 

programa. Enquanto a toureira se enfurece por ver a sua intimidade sendo transmitida para 

todo o país, a entrevistadora, pelo contrário, afirma que não combinara nada com Lydia e 

diz a ela que o melhor para resolver problemas é falar deles. Nesse talk show, Almodóvar 

faz uma crítica ao inverso. Ele apresenta uma entrevistadora que se diz ética acima de tudo, 

que  não  combina  nada  nos  bastidores,  para  mostrar  que  existem  os  acordos  entre 

entrevistados e apresentadores por trás das câmeras. Além disso, é uma crítica à falta de 

privacidade com que os meios de comunicação tratam as celebridades.
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imagem 123                                            imagem 124

Na medida em que a entrevista se sucede, Marco se interessa cada vez mais por 

Lydia. Essa situação de mídia vivenciada por ele é um acontecimento que gera ação do 

jornalista. Depois de ver o programa, Marco decide procurar a entrevistada. Ele a considera 

o perfil ideal para um artigo que quer escrever. Esse fato vai desencadear diversas ações 

entre esses dois personagens, protagonistas do longa-metragem. Por consequência, pode-se 

dizer que a cena do programa de entrevistas, assistido por Marco, é o pontapé inicial dos 

vários fatos que ainda acontecerão a eles no decorrer do filme.

Ainda em “Fale com ela”, mais adiante, o mesmo Marco Zuluaga descobre que a 

agora namorada e ex-toureira Lydia mantinha um romance com outro homem. Ele decide, 

então, viajar para a Argélia, onde pretende escrever um guia de viagem. Para se manter 

atualizado  dos  fatos  do  mundo  e  da  Espanha,  afinal  ele  é  um  jornalista,  Marco  não 

dispensa a leitura de jornais. Num dia qualquer, enquanto anota informações para o guia 

turístico, o jornalista também folheia um jornal espanhol e descobre que Lydia morrera no 

hospital (imagens 125 e 126), onde permanecia em coma desde seu acidente com touros 

numa arena.

   
imagem 125                                            imagem 126

Imediatamente depois do momento revelador, Marco decide voltar a Madri, onde 

descobre que Benigno está preso por ter estuprado Alicia, ainda em coma. É interessante 

como a história ganha novo fôlego e se desenrola a partir de uma simples leitura de uma 

notícia  de jornal,  além de trazer um dos protagonistas  de volta ao espaço principal  do 
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filme, pois este não pensava em retornar tão cedo para a Espanha, muito menos para o 

hospital onde a maior parte do longa-metragem acontece.

Em “Fale com ela”,  duas situações de mídia  acontecem a partir  de dispositivos 

narrativos. Caso Marco não tivesse assistido pela TV o talk show em que Lydia concedia 

uma entrevista, ele não a teria conhecido e não teria se interessado por ela, a ponto de não 

procurá-la  para  escrever  um  artigo  sobre  mulheres  toureiras  e  impedindo  de  se 

relacionarem, fato imprescindível para o desenvolvimento do enredo de “Fale com ela”. A 

narrativa clássica própria do longa-metragem necessitou a ação do personagem, a partir de 

um programa midiático, de uma situação de mídia, para ter continuidade.

Ao mesmo tempo, se Marco, mais posteriormente no filme, não tivesse lido nos 

jornais sobre a morte de Lydia, ele não teria voltado à Espanha e não teria sabido da prisão 

de Benigno. O filme não teria como avançar em sua narrativa, visto que era preciso um 

acontecimento intermediário – a leitura de jornais por Marco – para ligar a tentativa de 

Marco em libertar Benigno e o primeiro encontro entre Marco e Alicia, que terminam o 

filme começando um relacionamento. É através da ação do personagem Marco Zuluaga, 

jornalista que vivencia duas situações de mídia ao longo do filme, que a narrativa de “Fale 

com ela” se desenrola.

O programa de entrevistas e o jornal impresso que aparecem em “Fale com ela” 

provocam  acontecimentos  que  geram  ações  a  serem  executadas  pelo  personagem 

protagonista.  Se  não  tivesse  assistido  ao  programa,  ele  não  se  envolveria  com outros 

personagens e os conflitos a que o espectador assiste no longa-metragem não ocorreriam. 

A situação  de  mídia,  em “Fale  com ela”,  desempenha  a  função de  geradora  de  ação, 

necessária para que um filme possa ter começo, meio e fim.

Já  “Abraços  partidos”  (2009),  17º  e  mais  recente  longa-metragem  de  Pedro 

Almodóvar,  também  temos  situações  de  mídia  que  esclarecem  personagens  e  os 

espectadores  do  filme  sobre  eventos  centrais  necessários  para  o  desenvolvimento  da 

narrativa fílmica. Mas há uma novidade: pela primeira vez em sua filmografia, Almodóvar 

recorrerá à Internet para que um personagem vivencie uma situação de mídia e, assim, 

possa ter acesso ao conteúdo dos meios de comunicação.

A sequência  inicial  de “Abraços  partidos”  apresenta  Harry Caine,  ex-diretor  de 

cinema que ficara cego, interpretado por Lluís Homar. Na sala de seu apartamento, uma 

jovem bela e loira folheia a edição do dia do jornal “El País”, lendo para Harry, de frente a 

ele,  as  manchetes.  Uma  delas  espanta  Harry:  “Falece  o  empresário  Ernesto  Martel” 

(imagens 127 e 128). Ao perceber que o ex-diretor de cinema havia se incomodado com a 
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notícia, a jovem pergunta se Harry o conhecia. Ele nega e, para que a visita da jovem bela 

que conhecera no meio da rua não se resuma à leitura do jornal, decide conquistá-la. Os 

dois acabam transando no sofá da sala.

   
imagem 127                                            imagem 128

A trama de “Abraços partidos” já se inicia com esta situação de mídia vivenciada 

por Harry, sob mediação da jovem. Almodóvar recorre mais uma vez ao conteúdo da mídia 

para dar conhecimento aos personagens e pistas aos espectadores sobre a história que está a 

ser contada. Nessa sequência,  os espectadores percebem o incômodo sentido por Harry 

com a notícia da morte de Ernesto Martel, e por isso já percebem que, mais adiante,  a 

relação  entre  esses  dois  personagens  terá  espaço  no  desenvolvimento  da  narrativa.  O 

mistério  que  envolve  a  vida  de  Harry,  Ernesto  e  Lena  (Penélope  Cruz),  um triângulo 

amoroso, é o fio central de “Abraços partidos”.

Em sequência posterior, percebe-se que estamos diante de um ex-diretor cego, mas 

independente,  que  mora  sozinho e  ainda  cria  roteiros  de cinema.  Com a ajuda  de um 

computador adaptados para cegos, que emite em áudio instruções de uso, Harry consegue 

saber mais sobre as circunstâncias da morte de Ernesto, interpretado pelo ator José Luis 

Gómez.  No  site  do  jornal  “El  País”,  Harry  ouve  o  texto  escrito  da  notícia  publicada 

(imagens 129 a 131). Com essa outra situação de mídia, vivenciada exclusivamente por 

Harry,  Almodóvar  sela  a  certeza  dos  espectadores  de que Harry e  Ernesto têm algum 

envolvimento. A partir daí, a narrativa de “Abraços partidos” se utilizará de sequências em 

flashback, que esclarecerão a trama que envolve os personagens. 
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imagem 129                             imagem 130

Imagem 131

E será exatamente numa sequência em flashback que Almodóvar mais uma vez fará 

uso  do  jornal  impresso  como  dispositivo  que  aciona  o  desenvolvimento  da  narrativa 

fílmica. No passado, Harry usava seu nome verdadeiro, Mateo Blanco, ainda tinha a visão 

perfeita e vivia um romance às escondidas com Lena, atriz protagonista do filme que ele 

dirigia, “Chicas y maletas”. Depois de Ernesto descobrir a traição de Lena com Mateo e 

empurrá-la da escada da casa onde viviam, ela e Mateo resolvem fugir para viver em paz o 

amor que os unia. Depois de algum tempo vivendo de economias numa praia distante, 

Lena  decide pedir  emprego ao casal  alemão dono do hotel  onde ela  e  Mateo estavam 

vivendo. Na conversa, o alemão pergunta a Lena se ela é a atriz que estampa a propaganda 

publicada  no  jornal  da  estreia  de  “Chicas  y  maletas”,  o  filme  que  Mateo  abandonou 

incompleto. Espantada, Lena nega, ao mesmo tempo em que Harry, atrás dela, também vê 

a propaganda do filme em outro exemplar existente no hotel (imagens 132 a 135).
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Revoltados com a estreia de um filme incompleto, sem a presença do diretor, Mateo 

e Lena saem para a praia e desconfiam, logo depois, tratar-se de uma armadilha para que 

ambos voltem à Madri e, assim, serem pegos por Ernesto e seus capangas, que há muito 

tempo procuram o casal.  Na praia,  Mateo folheia a edição do “El País” e vê, além da 

propaganda de estreia  de “Chicas  y  maletas”,  uma notícia  sobre os convidados para o 

lançamento do filme, ao lado de uma foto de Ernesto com outras personalidades (imagens 

136 a 138).
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imagem 138

A armadilha, porém, dá resultado. Mateo e Lena decidem retornar à Madri e tentar, 

de uma vez por todas, enfrentar Ernesto e viver em paz. Essa outra situação de mídia criada 

por  Almodóvar  na  trama  de  “Abraços  partidos”  prenuncia  o  desfecho  da  trama,  que 

esclarecerá como Mateo perde a visão e se torna Harry Caine e o destino de Lena, a morte. 

No caminho de volta à Madri, o casal sofre um acidente de carro provocado por capangas 

de Ernesto.

Mais uma vez, a mídia é um dispositivo narrativo na filmografia almodovariana. Se 

não tivessem lido o jornal e sabido da estreia de “Chicas y maletas”, Lena e Mateo não 

teriam voltado à Madri e poderiam ter vivido seu romance em outra localidade, mesmo sob 

a sombra de Ernesto. O acidente automobilístico acontecido no retorno dos dois é o evento 

causador da cegueira de Harry/Mateo, que se transforma, também, no evento causador da 
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leitura  do jornal  feita  pela  bela  jovem no início  de “Abraços  partidos”  para  Harry.  A 

narrativa  do  filme  tem início,  se  desenvolve,  fecha  e  se  completa  a  partir  de  eventos 

noticiados  pela  mídia  impressa,  no  jornal  “El  País”.  Ao  recorrer  novamente  à  mídia 

enquanto dispositivo que gera ações na narrativa de um filme, Almodóvar se mostra fiel ao 

manter  essa recorrente  utilização do poder e do alcance dos meios  de comunicação de 

massa no cotidiano social e de seus personagens, do primeiro “Pepi, Luci, Bom y otras 

chicas del montón” até o mais recente “Abraços partidos”.

4.5 “De salto alto”, “Kika” e “Volver”: discussões à parte

A correlação entre a filmografia de Pedro Almodóvar e os meios de comunicação 

de massa é mais explícita  em “De salto alto” (1991) e “Kika” (1993). Em ambos,  são 

exibidos bastidores do meio midiático, através de cenários de telejornais e ou de estúdios 

de emissora de TV como ambientes importantes para o desenvolvimento das tramas. Além 

disso,  o  desenrolar  das  narrativas  passa  pela  transmissão,  dentro  desses  filmes,  de 

programas  televisivos.  Eles  são  base  das  situações  de  mídia,  vivenciadas  pelos 

personagens,  que  se  configuram  como  pontos-de-virada  da  narrativa  fílmica.  Para 

completar,  os  filmes  têm como protagonistas  apresentadoras  de  TV:  Rebeca  e  Andrea 

Caracortada, respectivamente. Por esses motivos, “De salto alto” e “Kika” são newspaper 

movies,  filmes em que a prática do jornalismo exerce papel definidor na construção da 

narrativa. 

Mas “Volver” (2006) também guarda especificidades. Pela primeira vez na obra 

almodovariana,  o diretor apresenta,  no próprio texto e na própria fala dos personagens, 

uma crítica contundente contra o conteúdo sensacionalista da mídia. O mesmo filme ainda 

apresenta o primeiro programa de auditório com plateia, onde uma personagem, Agustina, 

se vê arrependida de participar do circo que se forma em torno dela. Em “Volver” também 

há o por trás das câmeras desse universo midiático, e é por isso que os três filmes recebem 

neste trabalho atenção especial.

A primeira situação de mídia de “De salto alto” é vivenciada logo na sequência 

inicial do filme, quando a menina Rebeca, ainda nos anos 1970, assiste a um telejornal 

transmitido em preto e branco. O programa noticia o enterro do padrasto de Rebeca, vítima 

de  suposto  acidente  automobilístico.  No  longa-metragem,  são  intercaladas  imagens  de 

Rebeca de frente para a TV com imagens da TV e do conteúdo apresentado por ela, sob a 
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perspectiva do olhar da personagem. Há também imagens da notícia do acidente ganhando 

a tela do filme, de modo que a notícia passa a ser incorporada à narrativa fílmica (imagens 

139 a 141). Assim como os personagens, o espectador de “De salto alto” assiste e ouve a 

locução da jornalista que apresenta o telejornal46. 

   
imagem 139                                       imagem 140

imagem 141

Esta primeira situação de mídia de “De salto alto” tem a função de apresentar o 

conflito  central  do  filme.  Sempre  distante  da  mãe,  a  menina  Rebeca  a  vê  como  sua 

concorrente, pois, desde a infância, sua mãe preferiu se dedicar à carreira de cantora de 

boleros a cuidar da própria filha. Além disso, a pequena Rebeca já aguardava o anúncio da 

morte  de  seu  padrasto,  pois  foi  ela  quem  o  fez  dormir  ao  volante  ao  trocar  seus 

medicamentos. Afastada da mãe, Rebeca a vê apenas pela tela da televisão. É através desta 

situação de mídia que Almodóvar chama o espectador do filme para continuar assistindo 

“De salto alto”.

Duas décadas depois, nos anos 1990, Rebeca é agora uma jornalista, apresentadora 

do “Tele 7 Notícias”. Desta vez, é Becky Del Páramo (Marisa Paredes), a mãe de Rebeca 

(Victoria  Abril),  quem  assiste  à  filha  pela  TV.  Becky,  de  volta  do  México,  onde 

permaneceu  por  muitos  anos  fazendo  sucesso,  está  acompanhada  de  Margarita,  sua 

assistente. Rebeca noticia atentado cometido por um grupo terrorista, mas, ao contrário do 

que recomendam os manuais do telejornalismo, ela não se contém e dá risadas enquanto 

46 “Hoje de manhã, no cemitério de La Almuneda, foi enterrado o corpo... O carro do Sr. Ocana pegou fogo.  
Tudo indica que ele dormiu e o carro foi chocar-se com outra árvore. Nosso Chefe de Estado goza de  
excelente saúde...”
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apresenta o telejornal47. No estúdio, ao lado de Rebeca, há uma intérprete de sinais que 

traduz as notícias para surdos (imagens 142 a 144). 

Becky espanta-se com os risos de sua filha ao apresentar tamanha tragédia em rede 

nacional.  Ela  não  consegue  entender  porque  Rebeca  age  dessa  forma,  e  pergunta  a 

Margarita o que deve falar à filha se esta perguntar-lhe o que achou do telejornal. Depois, 

quando mãe e filha se encontram, Becky diz que se esquecera de ver o programa. Rebeca 

acredita  ter  sido  melhor  assim;  ela  admite  que  riu  durante  o  telejornal  porque  estava 

nervosa em saber que a própria mãe a estaria vendo pela televisão.

   
imagem 142                                           imagem 143

imagem 144

Esse segundo telejornal de “De salto alto”, agora em cores, é uma situação de mídia 

vivenciada  por  Becky  e  Margarita  que  tem  algumas  funções  na  narrativa  fílmica: 

apresentar a troca de posição entre mãe e filha – sempre há uma assistindo à outra pela 

televisão – e mostrar como Rebeca não consegue se desprender da presença da mãe nem 

enquanto apresenta seu trabalho. Há, também, mais uma crítica de Almodóvar à rigidez 

com  que  os  noticiários  são  apresentados  pela  televisão.  Mesmo  tratando-se  de  uma 

tragédia, a diegese almodovariana liberta seus personagens de atitudes aguardadas pelos 

espectadores. Almodóvar rompe com a sisudez típica de uma apresentação de telejornal, a 

exemplo do que já foi apresentado em “Matador” ou “Mulheres à beira de um ataque de 

nervos”.

47 “O autor dos atentados seria o Comando Vizcaya do ETA. O primeiro resultou na morte de Roberto 
Agalburu, quando explodiu a bomba colocada debaixo do seu carro. O falecido era vendedor ambulante de 
alho e parecia estar envolvido com o tráfico de drogas. A explosão pode ter provocado uma matança, já que  
se encontrava nas redondezas de uma escola.”
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Será  no  terceiro  telejornal  do  filme,  mais  uma  vez  apresentado  por  Rebeca,  o 

clímax de “De salto alto”. Ao noticiar o enterro de seu próprio marido, ela confessa, ao 

vivo e para todo o país, ser a assassina dele. Porém, antes da apresentação do telejornal, 

Almodóvar apresenta ao espectador do filme um pouco dos bastidores de um programa de 

TV antes de sua transmissão. Rebeca é maquiada no camarim, faz teste de áudio com um 

microfone de lapela. O produtor do “Tele 7 Notícias” ajeita o teleprompter que mostrará 

para Rebeca o texto a ser lido durante a apresentação do telejornal (imagens 145 a 147).

imagem 145

   
imagem 146                                           imagem 147

A essa altura do filme, já se sabe que Manuel,  o marido assassinado e também 

diretor da rede de TV onde Rebeca trabalha, mantinha um caso com a intérprete de sinais 

do telejornal e foi, no passado, mais um namorado de Becky. Embora haja um desconforto 

entre  Rebeca  e  a  intérprete,  as  duas  iniciam  a  apresentação  do  telejornal  sem rusgas 

aparentes. Becky, que assiste ao programa, mais uma vez se surpreende com Rebeca; ela 

não esperava que a filha fosse capaz de apresentar o telejornal com apenas dois dias de 

viuvez. Mas a cantora ainda iria se surpreender mais ainda com a filha. De sua casa, o juiz 

Dominguez, interpretado por Miguel Bosé, também acompanha o telejornal (imagens 148 

e 149). Desta vez, os espectadores de “De salto alto” também veem o telejornal ser exibido 

no monitor do estúdio da emissora, por onde assistem os profissionais do canal de TV.
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Rebeca inicia a apresentação do telejornal noticiando protestos contra a importação 

do milho dos Estados Unidos48. Em seguida, ao apresentar a notícia da morte e do enterro 

de Manuel, seu marido, Rebeca informa que ele vinha recebendo ameaças de morte e que 

fora encontrado na cama depois de, segundo a autópsia, ter feito sexo. Rebeca sai do script 

e garante não ter sido com ela a última transa do próprio marido, além de misturar a leitura 

da notícia com a explicação, ao público, de que Manuel era seu marido. Constrangida, a 

intérprete de sinais, ao lado de Rebeca, avisa que se a apresentadora continuar a noticiar o 

caso daquela maneira, ela sairá do estúdio. Tudo isso, em rede nacional, ao vivo. Rebeca, 

então, confessa o crime que cometera, de frente para as câmeras49. Assustada, a intérprete 

de sinais se retira da bancada, sem antes apontar os dedos para Rebeca, num último ato de 

profissionalismo (imagens 150 e 151).

   
imagem 150                                             imagem 151

                          

48 “Boa tarde.  Protestos no campo. Toneladas de milho foram jogadas esta manhã por agricultores.  A  
organização agrária Penso  organizou este  protesto  contra  a  importação do  milho  dos Estados Unidos  
porque sua produção na Espanha aumentou.”
49 “Esta tarde foi enterrado D. Manuel Sancho Bermejo, que morreu assassinado há três dias, entre 9 e 11  
horas da noite, em sua casa de campo. Desde muito jovem, dedicou-se ao mundo da comunicação sendo, ao 
morrer, diretor da Rede Tele Sete. Gente do mundo dos espetáculos e da cultura acompanharam Manuel  
esta tarde à sua última morada. Desculpem se o chamei de Manuel. É que, além de diretor desta emissora,  
também era meu marido. Manuel vinha recebendo ameaças de morte. Desgraçadamente fez pouco caso e  
não denunciou. Um dia me perguntou: ‘Se algo me acontecesse, você noticiaria no jornal?’ Eu lhe respondi  
que não. Contudo, Manuel, estou aqui tentando. Investigaram o caso há dois dias sem ter, até o momento,  
nenhuma pista. Segundo a autópsia, a vítima, pouco antes de morrer, teria feito amor. Só garanto que não 
foi comigo. Às 11 da noite de quinta, fui ao nosso chalé e encontrei o cadáver do meu marido na cama. E sei  
quem o matou. Fui eu. Eu o matei.”
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No mesmo momento, Becky se espanta e o juiz Dominguez faz uma ligação para 

ordenar que policiais prendam Rebeca ainda na emissora. O diretor do telejornal pede que 

seja preparado para logo um programa substituto ao jornal. Um dos produtores presentes 

no estúdio também se espanta, mas pede que Rebeca continue o seu relato (imagens 152 a 

154).  Aqui,  Almodóvar  nos faz crer  que o pedido do produtor  tenha a ver com a alta 

audiência  dada  pelo  telejornal  a  partir  da  confissão  de  Rebeca.  Já  não  importa  se  o 

profissionalismo tenha ficado de lado, o mais importante é o esclarecimento de um crime 

que, por dois dias, se revelara um mistério. 
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imagem 154

Rebeca, então, continua a confessar o assassinato50. É o tempo necessário para que 

os policiais cheguem ao estúdio e pedem que Rebeca os acompanhe. Profissional, ela não 

pode deixar, assim de repente, os telespectadores do “Tele 7 Notícias” de uma hora para a 

outra:  (para os policiais)  “Espere um pouco, ainda não terminei. (para os espectadores) 

Por enquanto, é só. Lembramos-lhes que às 8h30, na segunda edição, vocês poderão ver  

esta e outras notícias que chegarão à nossa redação. Até lá e, como sempre, gratos por  

sua companhia. Adeus.” Somente depois da despedida Rebeca é levada pelos policiais, 

mas não sem antes tirar o microfone da lapela de seu blaser (imagens 155 e 156).

50 “Não sei o que fiz com a pistola. Devo ter jogado fora. Não lembro bem do que aconteceu depois. Só  
lembro que voltei para casa. E lá desabou tudo. Não podia chamar ninguém, não sabia o que fazer, só sabia  
que nunca mais o veria. E isso me causou muita dor. Não sei como isso me ocorreu, mas para combater  
aquela angústia, peguei uma câmera e comecei a fotografar as lembranças de nossa vida em comum. A  
mesa do escritório dele com os papéis como os deixara pela última vez. Sua bolsa de material esportivo. A  
cama. Seu robe. O armário com suas roupas. A poltrona de onde me via na televisão. E até alguns lindos  
lençóis que eu comprei,  e que nunca compartilhamos. Foi quando percebi  que estava sozinha. E que o  
matando, não matara o amor que sentia por ele.”
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imagem 155                                        imagem 156

É no ambiente da televisão que se dá o clímax de “De salto alto”. É nos estúdios de 

uma emissora, que transmite o telejornal para toda a Espanha, que o longa-metragem tem a 

sua narrativa desenvolvida. A ação dos personagens principais está condicionada àquele 

ambiente.  Rebeca  decidiu  confessar  seu  crime  somente  dois  dias  do  assassinato, 

exatamente no dia em que volta a apresentar o telejornal. Desta vez, Rebeca torna-se a 

notícia, mas não quebra, por completo, o código do seu profissionalismo. Não importa a 

confissão que fizera em rede nacional e os policiais que estão no estúdio para prendê-la. É 

preciso  ser  profissional,  despedir-se  dos  telespectadores  e  chamá-los  a  assistir  o 

desdobramento do caso nas edições do telejornal que se seguirão. O laço que une mídia e 

sociedade, conquistado pela televisão diante dos telespectadores, não pode ser quebrado 

por  Rebeca,  mesmo  nas  condições  em  que  se  encontra.  É  nesta  situação  de  mídia 

vivenciada por Becky,  pelo juiz Dominguez e por todos os telespectadores  desse canal 

espanhol  que se dá a maior  virada da trama de “De salto  alto”.  A partir  da prisão de 

Rebeca,  faz-se  um novo  filme,  com desdobramentos  a  seguir  que  concorrerão  para  o 

fechamento da história.

Mas Almodóvar  ainda lança mão de uma quarta  transmissão telejornalística  em 

“De salto alto”. Exibido numa das sequências finais do filme, é assistido por Rebeca, já 

solta, e o juiz Dominguez. Sentindo-se em dívida com a própria filha, por tê-la abandonado 

na infância para dedicar-se à carreira artística, Becky assume o assassinato de Manuel. E é 

justamente a partir  dessa situação de mídia vivenciada por Rebeca e Dominguez que a 

narrativa  de “De salto  alto” esclarecerá  aos espectadores  do filme mais  um motivo  de 

Becky assumir a culpa pelo crime cometido pela filha. 

Dessa vez, o telejornal é apresentado, de modo sóbrio, por um homem51. Ele noticia 

que Becky Del Páramo sofreu um ataque cardíaco enquanto se apresentava num teatro e 

encontra-se internada num hospital.  Enquanto Dominguez e Rebeca prestam atenção na 

51 “A atriz e cantora Becky Del Páramo acaba de ser internada no Hospital Ruber depois de ter um enfarte  
no teatro Maria Guerrero, onde atuava com sucesso. Segundo o Dr. Távora, ela sofre de uma angina de  
peito que ela escondeu até o último momento.”
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TV,  imagens  do  apresentador  e  de  Becky cantando  se  intercalam na  tela  da  televisão 

(imagens 157 a 159). Por não ter acontecido flagrante, Becky e Rebeca estão fora da prisão 

enquanto a investigação avança.

imagem 157

   
imagem 158                                        imagem 159

O terceiro e quarto telejornais de “De salto alto”, o que Rebeca confessa um crime 

e o que Becky é levada para o hospital, respectivamente, são situações de mídia utilizadas 

por Almodóvar para desenvolver a narrativa de seu filme. Esses telejornais geram ações 

dos personagens, acionam o desenrolar da trama. Depois da confissão de Rebeca na TV, a 

polícia a prende e Becky decide se penitenciar em favor da filha. No telejornal assistido 

por Dominguez e Rebeca, ambos partem em seguida para o hospital, a fim de ver Becky. 

Em “De salto alto”, Pedro Almodóvar utiliza a mídia em sua primordial função: 

informar. Nem a polícia, nem Becky descobrem por si só ou através de um telefonema, por 

exemplo, que Rebeca havia assassinado Manuel, mas através de um telejornal. Mesmo a 

apresentadora sendo culpada, admitindo o crime em seu programa, é por meio dele que os 

demais personagens descobrem – são informados! – sobre o assassino. No quarto telejornal 

do filme, não é uma visita ou um telegrama que chega a Dominguez e Rebeca que informa 

o infarto de Becky, mas é através da TV que eles tomam conhecimento desse evento e 

tomam a atitude de encontrar a cantora.

Já em “Kika”,  Kika e sua amiga Amparo vivenciam uma situação de mídia  ao 

assistir ao programa de entrevistas “Hay que leer más”,  apresentado por Dona Paquita, 

uma idosa simpática interpretada – nem tanto! – pela mãe de Pedro Almodóvar, Francisca 

Caballero. O convidado do  talk show é o escritor e jornalista americano Nicholas Pierce 
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(Peter Coyote), que divulga seu mais recente livro. Kika, fã declarada de Dona Paquita, já 

se acostumou ao jeito de entrevistar da apresentadora, que lê pausadamente as perguntas e 

dá conselhos sentimentais para o entrevistado, além de comentar, no meio da entrevista, 

sobre sua vida solitária de senhora da terceira idade.

O cenário do programa possui apenas uma mesa redonda de madeira, coberta por 

toalhas de renda e florida.  Na mesa há duas torres de livros, copos com água, doces e 

pequenos pedaços de pão, um vaso de barro com algumas rosas e uma garrafa. Ao fundo, 

uma parede de tijolos aparentes brancos, com um grande vaso de rosas violetas ao lado. As 

cadeiras onde Dona Paquita e seu entrevistado estão sentados são feitas de bambu, e a 

apresentadora, talvez por desconfiar da índole da produção de seu programa, faz questão 

de manter sua bolsa ao pé da sua cadeira (imagens 160 a 163). 
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No ar, Dona Paquita oferece chouriços ao entrevistado, fala da própria saúde, da 

relação com o filho, defende a pátria espanhola, se espanta ao ouvir histórias de escritores 

assassinos e se justifica por errar o sobrenome do entrevistado (imagens 164 e 165). 
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Mais uma vez, ao escalar a própria mãe para ser uma apresentadora de televisão, 

Almodóvar desconstrói a imagem da entrevistadora jovem e descontraída, que decora as 

perguntas que deve fazer ao entrevistado e simula espontaneidade e segurança diante do 

convidado. Dona Paquita é o oposto: idosa, lê as perguntas na frente das câmeras, oferece 

petiscos, espanta-se naturalmente e revela-se tão íntima do entrevistado a ponto de falar de 

sua própria vida pessoal e dar conselhos sentimentais, além, é claro, de falar na frente de 

seu público sobre a relação que mantém com seu filho, o diretor do programa – e do filme. 

Nos talk shows almodovarianos, o que chama atenção não é o entrevistado, mas o próprio 

entrevistador e a maneira como ele se relaciona com o convidado.

Mas a abordagem midiática mais explícita de “Kika” se dá através do programa 

sensacionalista  “Lo  peor  del  día”,  apresentado  por  Andrea  Caracortada.  O  cenário  do 

programa contém algumas tábuas e caixotes de madeira em pé, bem próximas umas das 

outras. No alto delas, duas TVs ligadas. Ao lado de Andrea, um vaso grande com folhas 

secas. A apresentadora tem uma cicatriz desenhada em seu rosto e veste um vestido negro 

colado  ao  corpo,  mas  na  altura  de  seu  busto  estão  desenhados,  na  roupa,  dois  seios 

sangrando. Parte desse falso sangue escorre pelo vestido negro. Quando Andrea surge para 

apresentar “Lo peor del día” e anunciar os destaques do programa52, vê-se um pouco de 

gelo seco se espalhar pelo palco do estúdio (imagens 166 e 167).
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Na primeira  vez  em que  é  exibido  dentro  da  narrativa  de  “Kika”,  o  programa 

mostra imagens gravadas, em vídeo, do momento de um assassinato e uma entrevista com 

a mãe do assassino. Não sem antes oferecer uma recompensa, dada pelo patrocinador do 

52 “Uma mulher se queima na sala do diretor de um banco depois de lhe terem negão um empréstimo de 800  
mil pesetas. Processado por má conduta um membro do bispado de Sevilha. Juana T. denunciou ter sido  
objeto de propostas humilhantes quando pediu a anulação do casamento.  Um comandante matou a sua  
mulher e depois se suicidou. A briga começou com as notas baixas de sua filha. Seus vizinhos dizem que ele  
era  um homem ‘encantador’.  O estuprador de  Orcasitas  se  suicidou  ontem na prisão.  Não suportou a  
vergonha de ser estuprado várias vezes. Angel Moya: condenado a 4 anos por prostituir inválidos. Cinco  
skinheads  matam  a  punhaladas  dois  marroquinos  e  um  dominicano.  Descoberta  em  Madri  rede  de  
prostituição infantil e filmes pornôs na creche ‘Prosperidade’. A idade das crianças varia entre 3 e 6 anos.  
Continua sumido o parricida Joaquim Garcia, ‘O Português’. (focalizando o rosto de Andrea) Boa noite,  
senhoras e senhores. Com vocês, Andrea Caracortada apresentando ‘O Pior do Dia’.”
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programa, os Leites La Real, para quem souber dizer o paradeiro do bandido. No início do 

programa,  ouvem-se palmas  de  uma suposta  plateia.  A câmera  de  Almodóvar,  porém, 

focalizará um auditório vazio, no que o espectador do filme – mas não o do programa! – 

descobre que as palmas se tratam de uma gravação de áudio. A única personagem que 

assiste ao primeiro “Lo peor del día”, em “Kika”, é Juana, a empregada apaixonada pela 

patroa Kika interpretada por Rossy de Palma (imagens 168 a 171). 
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Depois da escalada de notícias, Andrea diz que  “Antes de apresentar a primeira  

convidada, mostrarei imagens que eu mesma gravei há um mês. Atenção, elas podem ferir  

a sua sensibilidade, se é que ainda têm.” São imagens gravadas em um cemitério de Madri 

que  mostram  uma  mulher,  enquanto  é  entrevistada  por  Andrea,  ser  assassinada  pelo 

próprio  marido,  “Joaquim,  O  Português”.  As  imagens  foram captadas  através  de  uma 

câmera acoplada ao capacete de Andrea. Mas esse acessório da apresentadora/repórter o 

espectador de “Kika” só saberá com o desenrolar do filme, quando Andrea sairá em busca 

de  novas  imagens  para  mostrar  em seu  programa.  Juana  e  os  espectadores  de  “Kika” 

assistem ao marido chegar e atirar três vezes na esposa, que cai dura no chão. A câmera 

persegue o assassino fugitivo, mas cai depois que ele atira nos pneus da moto de Andrea. 

Depois que a gravação em vídeo cessa, a tela da TV volta para Andrea Caracortada, que 
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está  no estúdio  e  diz  que,  apesar  dos  esforços  da  polícia,  o  assassino  continua  solto53 

(imagens 172 a 175). 
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Andrea, então, recebe a mãe de “Joaquim, O Português”, para uma entrevista no 

palco  do  programa.  Antes  de  apresentar  Angelina,  duas  fotos  de  como  pode  estar 

disfarçado Joaquim são inseridas na tela da TV para que os telespectadores ajudem na 

captura do criminoso. Falsas palmas voltam a ser escutadas. Andrea senta-se num banco 

onde está a mãe do assassino e começa a conversar com ela,  que,  mesmo após ver as 

imagens, acredita na inocência do filho. A entrevista se revela um interrogatório que não 

deve nada àqueles feitos em delegacias (imagens 176 e 177).
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Em “Kika”, o programa termina com a entrevista, mas é provável que tenha tido 

continuidade, já que a lista de fait divers anunciada por Andrea no início deste “Lo peor 

del día” foi extensa. Esta situação de mídia vivenciada por Juana apresenta a antagonista 
53 “Apesar dos esforços da polícia e da guarda civil, Joaquim, ‘O Português’, continua livre. O programa  
‘O Pior do Dia’, patrocinado pelo leite La Real, oferece uma recompensa de dez milhões de pesetas a quem  
der  uma pista do seu paradeiro.  Por favor,  abstenham-se todos que não tiverem certeza.  E já que não 
podemos falar com Joaquim, ‘O Português’, hoje falaremos com a mulher que melhor o conhece: sua mãe.”
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de  “Kika”,  Andrea  Caracortada,  e  seus  escrúpulos  para  manter  a  audiência  de  seu 

programa sensacionalista. Além disso, Almodóvar mostra a partir de Juana, que não tira os 

olhos da TV enquanto passa roupas, o fascínio que a televisão pode gerar nas pessoas. O 

diretor  intenciona,  ao  criar  “Lo  peor  del  día”,  chamar  atenção  para  os  perigos  desse 

fascínio midiático.

Em outra sequência do filme, o programa de Andrea é exibido pela segunda vez, 

depois do jantar de noivado de Kika, interpretada por Verônica Forqué, e Ramón, vivido 

por  Alex  Casanova.  O  casal  e  a  empregada  Juana  assistem  ao  programa.  Andrea 

Caracortada aparece sentada em cima de uma TV que faz parte do cenário de “Lo peor del 

día”. Por baixo de um vestido negro rasgado, um xale vermelho igualmente rasgado. Os 

braços e pernas de Andrea estão atados, como se os membros da apresentadora fizessem 

parte  do corpo de uma múmia.  Andrea  explica  aos  espectadores  que eles  vão ver,  no 

quadro “Câmera Sangrenta” desta semana, uma procissão de penitentes, onde um deles é 

Paul Bazzo, ator pornô e fugitivo da Justiça54. A tela da TV, então, intercala imagens de 

Andrea  sentada  numa  das  poltronas  do  auditório  vazio,  de  onde  também  apresenta  o 

programa, e dos penitentes na procissão. Kika, enojada com o que vê, diz que as imagens 

são “desagradáveis” e que “Até Juana, que é rude, se impressiona!” (imagens 178 a 181).

   
imagem 178                                              imagem 179

   
imagem 180                                               imagem 181

54  “No grupo dos mascarados penitentes estava Pablo Mendez, mais conhecido por seu nome artístico, Paul  
Bazzo. Vocês se lembram de ‘Picaterapia’? E de ‘Lança-Esperma’? Este é o famoso Paul Bazzo, o ator  
pornô que cumpria pena por vários delitos contra a saúde pública. As autoridades penitenciárias deram um 
dia de licença a ele para cumprir uma promessa à virgem da aldeia. Depois de colocar a máscara, Paul  
aproveitou a confusão da procissão para fugir. Dado o baixo Q.I. do famoso ator pornô, ex-boxeador e ex-
legionário, imagina-se que sua liberdade durará pouco.”
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Enquanto Andrea relata  a fuga de Paul Bazzo e mais imagens da procissão são 

exibidas, a apresentadora se espreguiça diante da câmera que a filma para o programa e 

deixa mostrar que se esquecera de fazer a depilação das suas axilas (imagens 182 a 184). 

   
imagem 182                                      imagem 183

imagem 184

Esta situação de mídia assistida por Kika, Juana e Ramón não apenas deixa claro 

que, além de empregadas domésticas, os patrões também veem o programa sensacionalista 

– portanto, a audiência de “Lo peor del día” não se restringe a um determinado segmento –, 

como também antecipa a entrada de um personagem, Paul Bazzo, na trama. Na verdade, 

Juana  não  estava  incomodada  com  as  imagens  da  mutilação  dos  penitentes,  como 

imaginara Kika, mas porque Paul Bazzo é seu irmão. De fato, o ator pornô, já na sequência 

seguinte à exibição do programa de Andrea, se colocará na narrativa de “Kika” e cometerá 

um crime que será, além de objeto para o terceiro “Lo peor del día” transmitido no filme, 

evento determinante  para esclarecer  ações e personalidades dos demais  personagens do 

longa-metragem. Saber que Paul Bazzo está fora da cadeia, através de um programa de 

TV, é um ponto-de-virada da narrativa de “Kika”.

Isso porque, como temia Juana, Paul a procura no apartamento onde trabalha. Lá, 

ele amordaça a irmã e surpreende Kika saindo do banho. Por ser ninfomaníaco, não pensa 

duas vezes e violenta sexualmente a patroa da irmã. Andrea tomará conhecimento desse 

ato ao receber um telefonema anônimo. Quando a apresentadora chega ao edifício de Kika, 

Paul empreende uma fuga. Sem capturar o criminoso para expor em seu programa, só resta 

a  Andrea exibir  imagens,  feitas  em vídeo e entregues a ela  anonimamente,  do estupro 

cometido pelo ator pornô contra Kika.
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É esta a notícia principal de mais uma edição do programa “Lo peor dél dia”, o 

terceiro exibido em “Kika”. Novamente, quem o assiste é Juana, Kika e Ramón. Desta vez, 

antes do programa ir ao ar, a tela da TV exibe a grade da programação noturna da emissora 

de TV, que tem o programa de Andrea como próxima atração, às 22h da noite. Quando 

Andrea surge no palco de seu programa, envolta de gelo seco e arrastando a perna direita 

como se ela fosse de pau, a apresentadora anuncia o estupro sofrido por Kika como um 

furo  de  reportagem.  Além  disso,  aconselha  a  vítima  entre  palmas  de  uma  plateia 

inexistente55 (imagens 185 a 190). 

  
imagem 185                                        imagem 186

  
imagem 187                                      imagem 188

  
imagem 189                                     imagem 190

O programa, então, exibe imagens gravadas, em vídeo, feitas por um voyeur que 

filmara o estupro de um prédio em frente ao apartamento de Kika. Envergonhada, Kika vê 

o  estupro  sofrido  por  ela  e  leva  as  mãos  ao  rosto  (imagens  191 a  193).  Ela  promete 

processar Andrea, mas Ramón diz que isso apenas dará mais publicidade à apresentadora e 

55 “Boa noite, senhoras e senhores. Com vocês, Andrea Caracortada. Hoje temos um autêntico furo. Paul  
Bazzo, grande astro pornô e atualmente fugitivo da Justiça, estuprou uma garota. Em respeito a ela, não  
revelaremos o nome. Lembre-se do nosso conselho: seja otimista. Poderia ter acontecido algo pior. Esta é a  
mensagem do nosso patrocinador, os Leites La Real.”
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ao seu programa. Apesar dos argumentos, Kika estranha a posição do noivo. Este “Lo peor 

del día” é essencial  para a narrativa de “Kika” porque esclarecerá mais adiante,  o real 

motivo dos argumentos de Ramón. Ele é o voyeur que mandara as imagens do estupro para 

Andrea, noiva de Ramón no passado. 

   
imagem 191                                       imagem 192

Imagem 193

As situações de mídia vivenciadas por Kika, Juana e Ramón em “Kika”, através da 

exibição  de  três  programas  “Lo peor  del  día”,  coincidem com os  pontos-de-virada  da 

narrativa  do longa-metragem.  No primeiro,  os  espectadores  são apresentados  à Andrea 

Caracortada  e  toda  a  sua  ambição  por  furos  sensacionalistas.  Na segunda  situação  de 

mídia, a fuga de Paul Bazzo durante uma procissão prevê sua entrada na narrativa do filme, 

o  que provocará o crime que será conteúdo do terceiro  “Lo peor  del  día”.  Ou seja,  a 

narrativa  de  “Kika”  se  confunde  com  a  produção  dos  programas  sensacionalistas.  O 

segundo e o terceiro “Lo peor del día” acionam desdobramentos da trama de “Kika”. A 

fuga de Paul Bazzo se desdobra no estupro que ele comete contra Kika, que se desdobra 

nas imagens feitas por Ramón que vão parar no programa de Andrea.

Em entrevista ao caderno “Mais!”, do jornal “Folha de S. Paulo” de 31 de julho de 

1994, à época do lançamento de “Kika” no Brasil, Almodóvar afirmou que o programa de 

Andrea Caracortada pode ser visto como uma crítica à concorrência selvagem vivida pelas 

redes de TV, disputa que as fizeram perder os limites da moral mais básica, mais humana. 

O diretor disse ainda que os meios de comunicação criaram um mercado de dor onde as 

pessoas vendem suas tragédias. O pouco tempo que resta ao ser humano é ocupado de 
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frente  à televisão.  Prevalece,  de acordo com Almodóvar,  a contemplação  das tragédias 

alheias, da morbidez. 

O 16º longa-metragem comercial de Pedro Almodóvar, “Volver”, também merece 

atenção especial. Ele conjuga três distintas formas de aproveitamento da mídia feitas pelo 

diretor:  a  televisão  como  mero  entretenimento  de  um  personagem;  a  presença  de 

personagens  do filme em um programa de televisão,  de modo que funciona  como um 

dispositivo narrativo da trama, além de identificar uma autopoiese midiática; e crítica, na 

própria  fala  de  personagens,  ao  conteúdo  veiculado  pelos  meios  de  comunicação 

sensacionalistas,  algo  antes  inédito  na filmografia  de Almodóvar.  Porque o que houve 

antes, em “Kika”, foi a manifestação de personagens, através de gestos ou expressões da 

face,  reprovando  os  conteúdos.  Desta  vez,  personagens  abordam  esse  conteúdo  numa 

conversa cotidiana, ao folhear revistas de fofoca num salão de beleza clandestino. 

Na sequência em que Raimunda (Penélope Cruz) e Paula (Yohana Cobo) retornam 

à Madri depois de visitar a tia na região de La Mancha, na Espanha, e encontram Paco 

(Antonio de La Torre) assistindo a um jogo de futebol na televisão da sala do apartamento 

onde a família mora, Almodóvar reitera o papel dos meios de comunicação de massa como 

objeto de entretenimento  social.  Consolida-se o laço  que estabelece  identificação  entre 

indivíduos e mídia (imagens 194 e 195).

   
imagem 194                                            imagem 195

Em outra sequência, Sole (Lola Dueñas) recebe duas clientes em seu apartamento, 

que funciona como salão de beleza clandestino. O ambiente, como se sabe, é propício para 

folhear revistas sobre a vida de artistas e colocar as fofocas em dia. Enquanto uma tem o 

cabelo arrumado por Sole, outra que está com os cabelos sendo secados folheia uma revista 

e inicia a conversa dizendo que a funcionária russa do salão – na verdade, Irene (Carmem 

Maura), a mãe de Sole disfarçada –, que está no quarto, “adora televisão”. 

A filha cabeleireira tenta despistar e simula espanto ao afirmar que não sabe como a 

russa é capaz de entender o que é falado na TV, admitindo até que a falsa funcionária fica 
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“hipnotizada” diante da televisão. Isso é a deixa para a cliente assumir sua paixão pelo 

sensacionalismo de notícias encontrado na mídia: “Baixaria na televisão é muito bom, né? 

Quando me sento na frente da televisão, não consigo sair. Me sinto cada vez pior, não  

consigo me levantar. Pra mim é como uma droga” (imagens 196 e 197).

   
imagem 196                                      imagem 197

A outra  cliente,  até  então  calada,  sente-se  à  vontade  para  também  admitir  seu 

apreço pelos programas de TV de gosto duvidoso:  “E eu, que tive de parar de assistir  

televisão  à  noite?  Porque,  depois,  eu  não  dormia  direito”. Fechando  a  revista  que 

folheava, a primeira cliente encerra o assunto e a cena:  “Claro, com aquela gritaria, a  

gente fica louca”. 

Pedro Almodóvar,  nessa  sequência,  visa  discutir  a  íntima  aproximação entre  os 

meios de comunicação de massa, sobretudo conteúdos sensacionalistas, e as pessoas, além 

de reiterar como esse tipo de conteúdo pode provocar certa dependência,  a exemplo de 

como  as  drogas  impõem o  vício.  O texto  do  diretor  reproduzido  na  fala  de  uma  das 

personagens é claro. Ela cita palavras duras, como “baixaria”, “droga” e “gritaria” para 

forçar, de fato, uma discussão sobre como lidamos com os programas de TV ou as revistas 

que explora a vida particular das chamadas celebridades.

Ainda  em  “Volver”,  em  sequência  mais  adiante,  Almodóvar  apresenta,  pela 

primeira vez em sua filmografia, um programa de variedades com auditório composto por 

pessoas de carne e osso – em “Kika”, o auditório do programa “Lo peor del día” é falso, as 

poltronas  estão  desocupadas  e  apenas  se  ouve  uma  gravação  com o  som de  palmas. 

Agustina (Blanca Portillo) vai ao programa “Donde quiera que estés”56 em busca da mãe 

que desapareceu na mesma época que o pai e a mãe de Raimunda foram dados como 

mortos num incêndio. Agustina, na verdade, não sabe se sua mãe já está morta ou apenas 

desaparecida. Espantadas, assistem ao programa Raimunda, sua irmã Sole e uma cliente 

desta, já que a televisão pertence ao quarto do apartamento da cabeleireira. Irene também 

está no mesmo cômodo, mas apenas escuta o áudio do programa que sai pela televisão, 

56 “Onde quer que esteja”, em tradução literal.
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pois  está  escondida  de  Raimunda,  que  ainda  pensa  que  sua  própria  mãe  está  morta 

(imagens 198 a 201).

   
imagem 198                                        imagem 199

   
imagem 200                                     imagem 201

Agustina,  em  sequências  anteriores  de  “Volver”,  havia  ameaçado  Raimunda 

dizendo  que  iria  procurar  a  televisão  para  tentar  entender  por  que  sua  mãe  havia 

desaparecido e Irene, dada como morta, ainda aparecia para ela, como uma visão. Algo 

suspeito se mantinha sem explicação para Agustina e, para ela, Raimunda sabia de algo. 

Com a negativa de Raimunda, que de fato não imaginava que Irene, sua mãe, estivesse 

viva, Agustina procurou a produção do programa “Donde quiera que estés”.

Durante o programa assistido por Raimunda, Sole e a cliente, e escutado por Irene, 

além de visto pelos espectadores de “Volver”, percebe-se que Agustina combinou com a 

produção do programa que receberia tratamento, em Houston, contra seu câncer recém-

descoberto se a polêmica história do caso de sua mãe com o pai de Raimunda e marido de 

Irene,  sem provas,  viesse  à  tona.  Mas,  diante  do  circo  armado  pelo  programa  e  pela 

apresentadora, que inflama a plateia para incentivar Agustina, ela muda de ideia e se recusa 

a falar de Irene.

Contrariada, a apresentadora do programa, interpretada por Yolanda Ramos, afirma 

para Agustina, na frente das câmeras, que ela precisa contar toda a história que fora ali para 

contar, pois havia combinado isso com a produção do programa em troca do tratamento 

contra o câncer. A apresentadora insiste com Agustina: “Você tem câncer, Agustina. Mas  

não  precisa  ficar  nervosa.  Afinal,  está  entre  amigos.  Pessoal,  um forte  aplauso  para  

Agustina” (imagens  202 e 203). Assim que a plateia  termina de atender  ao pedido da 
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apresentadora, ela continua: “Para receber o tratamento em Houston, você precisa contar  

tudo,  como  combinou  com  a  produção.  Eu  quero  te  lembrar  que  você  tem  um 

compromisso com o nosso canal.”

   
imagem 202                                              imagem 203

O  circo  estava  tão  armado  contra  Agustina,  mas  a  favor  do  sensacionalismo 

televisivo, que até a irmã de Agustina, contrária a ela, também fora chamada ao programa 

para discordar dela. A tela da TV exibe a imagem da irmã de Agustina nos bastidores do 

programa, com uma legenda determinando claramente de que lado está: “no da credito a lo 

que dice su hermana”57. Para complicar a situação de Agustina, a apresentadora afirma que 

ela  é  da  região  com o  maior  índice  de  insanidade  mental  por  habitantes  da  Espanha. 

Sentindo-se acuada e forçada a dizer algo que não quer, Agustina resolve se levantar da 

poltrona do estúdio e sair do programa. Neste momento, os espectadores de “Volver” vêem 

os  bastidores  de  “Donde  quiera  que  estés”,  pois  são  mostrados  câmeras,  gruas, 

cinegrafistas,  contra-regras,  produtores,  enfim,  uma  gama  de  profissionais  do  meio 

televisivo e funcionários desse programa. É transmitida uma impressão de que por trás 

daquele show há uma parafernália imensa capaz de provocar o telespectador para vivenciar 

situações  de mídia  de caráter  sensacionalista.  Envergonhada,  mas  também aliviada  por 

Agustina não ter levado a ameaça que fizera às últimas consequências, Raimunda leva as 

mãos ao rosto ao final desta situação de mídia que ela, Sole e a cliente vivenciam (imagens 

204 a 208).

   
imagem 204                                             imagem 205

57 “Não dá crédito ao que diz sua irmã”, em tradução literal.
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imagem 206                                           imagem 207

imagem 208

Nesta  situação  de  mídia,  Almodóvar  apresenta  a  televisão  e  os  programas 

sensacionalistas como vilões. Em “Volver”, ocultar o cadáver do marido, como Raimunda 

faz no início do filme, ser um fantasma, como Irene permanece escondida das filhas, ou 

incendiar a casa onde se relacionam dois adúlteros, crime passional cometido por Irene 

contra o marido e a mãe de Agustina, não são eventos escandalosos nem espetaculares. O 

espetáculo em “Volver” – e em toda a filmografia de Pedro Almodóvar – está em como o 

ser  humano  consegue  sobreviver  apesar  de  todos  os  poréns.  O  universo  diegético 

construído  por  Almodóvar  isenta  seus  personagens  de serem condenados culpados  por 

atitudes insólitas.

Na trama, o programa “Donde quiera que estés” é a materialização da conversa que 

as  clientes  de  Sole  tiveram  em  sequência  anterior.  Mais  uma  vez  na  filmografia 

almodovariana, uma sequência antecipa e prevê um acontecimento posterior da narrativa. 

Raimunda, que estava brigada com Agustina, a encontra depois do programa e já não tem 

raiva nem desconfiança; o perdão acontece. Há uma compaixão, por parte de Raimunda, 

que libera Agustina a pensar o que quiser sobre o destino de suas mães.

Esta  situação de mídia  também cumpre  a função de acionar  o desenvolvimento 

narrativo  de  “Volver”.  A  ida  de  Agustina  à  televisão  incentiva  Raimunda,  depois  do 

programa, dizer a Sole que Agustina a havia procurado para dizer que tem certeza que 

Irene  ainda  está  viva.  Agustina,  segundo  Raimunda,  também  dissera  que  sua  mãe 

desaparecera no mesmo dia em que os pais de Raimunda e Sole foram dados como mortos. 

Raimunda, então, pergunta a Sole se ela sabe algo sobre isso. Nervosa, Sole tenta explicar 
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eventos anteriores da trama e resolve levar Raimunda para o seu quarto, onde Irene, a mãe 

dada como morta, está escondida.

A cena seguinte ao acompanhamento do programa de TV é resultado lógico da 

anterior. A participação de Agustina estimula Raimunda a falar para Sole sobre a conversa 

que tiveram antes sobre as mães de ambas. Neste caso, a situação de mídia é mais uma 

sequência liga-cena, que obedece às convenções de estilo da narração hollywoodiana.

A partir  do reencontro  entre  a  filha  Raimunda  e  a  mãe Irene,  toda  a  trama  de 

“Volver” é esclarecida. Ao saber que seu marido havia abusado de Raimunda na infância, 

Irene vai atrás do marido e o encontra numa cabana com a mãe de Agustina, sua amante. 

Para  se  vingar  das  traições  e  do  estupro  que  cometera  contra  a  própria  filha,  Irene 

incendeia a cabana, matando o casal de amantes. As cinzas do corpo da mãe de Agustina 

são  dadas  como  sendo  de  Irene.  Ou  seja,  o  programa  de  televisão  funciona  como  o 

dispositivo narrativo  de “Volver”  que aciona  o desenrolar  da trama,  culminando como 

ponto inicial do desfecho da trama. Mais uma vez, Almodóvar se utiliza de uma situação 

de mídia que desempenha a função de geradora de ações.
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Considerações finais

Ao completar três décadas em 2010, a filmografia comercial de longas-metragens 

de Pedro Almodóvar colecionou, durante essa trajetória, elementos que identificam como 

único o universo cinematográfico construído pelo diretor espanhol. Ao trocar Cáceres, no 

interior da Espanha, pela capital Madri, obstinado por uma vida moderna que uma cidade 

grande pode proporcionar, o jovem Pedro estava em busca, antes de qualquer coisa, de 

independência e liberdade. Mesmo sob a sombra da ditadura do general Francisco Franco 

e, consequentemente, sem poder cursar a Escola Oficial de Cinema, Almodóvar encontrou 

em Madri terreno fértil para aprender por conta própria a técnica cinematográfica – a partir 

da compra de uma câmera Super 8 – e investir naquela que é considerada a sua verdadeira 

escola de cinema: foi figura habitual da Filmoteca da capital espanhola, onde descobriu o 

cinema clássico americano dos anos 1930 e 1940.

Foi também em Madri que Almodóvar se uniu a tantos outros jovens artistas no 

movimento  conhecido  como  movida  madrileña,  que  significou  para  os  espanhóis  um 

renascimento cultural, entre o final da década de 1970 e a primeira metade dos anos 1980. 

A movida madrileña, que teve em Pedro Almodóvar seu representante mais promissor, é 

considerada um tempo-chave da modernidade espanhola.  Esse cenário de efervescência 

artístico-cultural, do qual Almodóvar viveu de perto, foi levado por ele às telas de seus 

dois primeiros longas-metragens comercias: “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón”, 

de 1980, e “Labirinto de paixões”, produzido em 1982.

Ao absorver a dinâmica e a ambiência da movida madrileña nesses filmes, o diretor 

Pedro  Almodóvar  passa  a  se  apropriar  também  de  elementos  estéticos  da  pop  art, 

desenvolvida por Andy Warhol, em Nova York (EUA), a partir dos anos 1960. O urbano, 

as drogas, o sexo, o rock, a sociedade de consumo e a busca por dar a objetos da vida 

cotidiana  o  status de  obra  de  arte  foram  absorvidos,  com  propriedade,  pelo  cineasta 

espanhol.  Ao mesmo tempo,  pôs  em evidência  uma  ironia  ao  consumo massificado  e 

celebrou a cultura de massa, contradição típica do kitsch, outra estética referência de sua 

filmografia.

A ponto de ser tachado de diretor de atrizes por construir personagens femininas 

fortes que transitam entre o drama e a comédia com naturalidade, Almodóvar também teve 

o mérito de pôr em evidência no cinema personagens considerados marginalizados pela 

sociedade,  como prostitutas,  homossexuais,  drogados ou ninfomaníacos.  Mas há outros 
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personagens  almodovarianos  que,  apesar  de  menos  observados  pela  crítica  e  pela 

academia,  são também uma constante  na  obra do  cineasta.  De “Pepi,  Luci,  Bom...”  a 

“Abraços partidos” (2009), há sempre um profissional do campo midiático – seja repórter, 

entrevistador  e  apresentador  de  telejornal  ou  programas  de  auditório  –  ou  algum 

consumidor do conteúdo advindo dos meios de comunicação de massa, como leitores de 

jornais e revistas ou telespectadores.

Tanto que “De salto alto”, de 1991, e “Kika”, de 1993, são considerados newspaper 

movies, produções em que a prática do jornalismo exerce papel definidor no desenrolar de 

suas narrativas, seus protagonistas são personagens jornalistas ou cuja trama gira em torno 

de  suas  ações.  O conteúdo  apresentado  pela  mídia  almodovariana  nesses  e  em outros 

longas-metragens do diretor se aproxima do conceito de fait divers analisado por Barthes 

(1971), pois interpela o leitor/espectador da notícia através do dramático do cotidiano. O 

fenômeno  dos  fait  divers sustenta  a  espetacularização  dos  acontecimentos,  justamente 

como o diretor espanhol se apropria da mídia em seus filmes. 

Por ter produzido, em 17 longas-metragens, mais mídia televisiva do que qualquer 

outra, é possível afirmar que a televisão, para Almodóvar, desempenha uma função de laço 

social  (WOLTON,  2006).  A  televisão  faz  parte  do  cotidiano  dos  personagens 

almodovarianos através de programas que informam, entretêm e privilegiam o espetáculo 

sensacionalista. Nesse último caso, a apresentadora Andrea Caracortada, do programa “Lo 

peor del día”, do filme “Kika”, representa uma crítica feita pelo diretor sobre a falta de 

privacidade causada pela proliferação dos  reality shows e sobre o poderio cada vez mais 

forte dos meios de comunicação de massa na sociedade. O traje que Andrea veste quando 

vai às ruas em busca da notícia – uma câmera acoplada ao seu capacete e holofotes nos 

seios – é o que Dubois (2004) chamou de figural: uma imagem que possui um significado 

para além do contexto em que está inserida na obra.

Essa recorrência  ao universo dos meios  de comunicação de massa permitiu  que 

Almodóvar, por toda a sua filmografia, construísse o que nomeio de situações de mídia.

São cenas  de interesse  dramático  que  concorrem para  o  desenvolvimento  narrativo  da 

trama. Os personagens que vivenciam uma situação de mídia adotam uma condição de 

resposta,  mostram-se  dispostos  a  agir.  Enfim,  orientam-se  diante  de  uma  conjuntura 

(narrativa).  Numa situação  de  mídia,  os  personagens  agem ao  serem estimulados  pela 

televisão, pelo rádio, por um jornal impresso etc. É um momento que provoca interesses, 

gera continuidade para o enredo ou o desenlace da ação, dentro da narrativa fílmica. 
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Na  filmografia  de  Pedro  Almodóvar,  é  possível  identificar  pelo  menos  três 

diferentes  funções  das  situações  de  mídia,  conforme  o  que  provocam  e  auxiliam  na 

construção da trama e da narrativa: 1) ajudam o diretor na construção dos personagens de 

suas  tramas,  como observado em “Que fiz  eu  para  merecer  isto?!”  e  “A flor  do  meu 

segredo”; 2) dão pistas ao espectador do filme sobre acontecimentos que virão a seguir na 

narrativa,  como  uma  previsão  de  eventos,  o  que  ocorre  quando  determinado  meio  de 

comunicação de massa é inserido na trama, como visto em “Labirinto de paixões” e “Ata-

me!”; e 3) situações de mídia que, através da televisão ou do jornal impresso enquanto 

dispositivo, acionam o encadeamento da narrativa fílmica, a exemplo do que acontece em 

“A lei do desejo”, “Mulheres à beira de um ataque de nervos”, “Fale com ela” e “Volver”. 

Há aquelas situações de mídia, no entanto, que conjugam mais de uma função. Em “Tudo 

sobre  minha  mãe”,  por  exemplo,  viu-se  que  o  filme  assistido  na  TV  por  Manuela  e 

Esteban,  além de  auxiliar  Almodóvar  na  construção  das  relações  mantidas  entre  esses 

personagens, provocou o diálogo entre ambos que influiu na narrativa fílmica.

Essa terceira distinção de situação de mídia encontrou lugar na estrutura narrativa 

preconizada pelo cinema clássico americano, onde  cenas e sequências se encadeiam e se 

desenvolvem através de uma linha dinâmica, clara e progressiva de causas e efeitos. Ou 

seja, as situações de mídia seguem os preceitos da montagem clássica, cuja cena seguinte é 

resultado lógico da anterior, guiando o espectador para que ele não se perca na narrativa. A 

cena é finalizada indicando a transição para a próxima. 

A causalidade norteia a construção clássica da história a ser contada. As relações 

entre personagens, cenários e situações estão subordinadas ao movimento de causa e efeito.

É possível afirmar, com base nisso, que, através da leitura de jornais ou por assistir 

a programas pela televisão, os personagens almodovarianos são estimulados a se mover 

dentro da trama, desencadeando ações na narrativa.Na construção das situações de mídia, 

Almodóvar  se utiliza,  portanto,  das convenções  de estilo  da narração hollywoodiana,  a 

exemplo do que ocorre em “Fale com ela”, quando o jornalista Marco Zuluaga assiste à 

entrevista da toureira Lydia na TV e, mais adiante, descobre a morte da ex-amada lendo 

um jornal na Jordânia.

Constata-se, então, que os telejornais, os talk shows, os programas de auditório, os 

anúncios publicitários televisivos e o jornal impresso são dispositivos narrativos na obra do 

diretor espanhol, pois acionam o desenvolvimento da narrativa dos filmes. A mídia pode 

ser  entendida  como um mecanismo narrativo  cinematográfico  e  um aparato interno  do 

filme, com a sua ativação possibilitando o processamento dos acontecimentos. É a partir da 
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presença da TV ou de um jornal  impresso e  seus  conteúdos que a narrativa  acontece, 

abrindo um campo para diálogos e relações entre personagens e, consequentemente, para a 

narrativa fílmica.

A  constância  com  que  o  cinema  de  Pedro  Almodóvar  reverbera  o  universo 

midiático,  principalmente  o  televisivo,  possibilitou  recorrer  à  noção  de  autopoiese  de 

Luhmann (2005), que entende a comunicação de massa como um sistema social  em si 

mesmo. Isso quer dizer que, para o autor, a comunicação é uma operação interna, onde a 

referência  desse  sistema  é  o  seu  próprio  meio.  É  possível  pensar,  portanto,  numa 

autopoiese midiática almodovariana, que se recria dentro dos filmes do diretor, onde os 

programas de TV são autorreferentes no sistema que é, por analogia, o cinema de Pedro 

Almodóvar. Isso acontece porque Luhmann, ao identificar a comunicação como operação 

constituinte,  vê  a  emergência  de  um  sistema  social  em  que  comunicação  gera  mais 

comunicação, a partir da mesma comunicação. A autopoiese é exatamente essa reprodução 

das operações próprias do sistema, dentro dele mesmo. 

Portanto, ao privilegiar como recorte as situações de mídia presentes na obra de 

Pedro  Almodóvar,  aspecto  pouco  abordado  pelos  críticos  e  pela  academia,  espero  ter 

estimulado novas perspectivas para a análise da filmografia do diretor. Também tive como 

objetivo salientar que a filmografia de Almodóvar permite lançar um olhar crítico sobre o 

papel cada vez mais central da mídia na sociedade contemporânea. As situações de mídia 

almodovarianas,  vivenciadas  por  seus  personagens  ao  longo de 30 anos,  repercutem o 

espaço ocupado pelo universo midiático nas relações cotidianas.  Este estudo, inclusive, 

possibilita trabalhos futuros que possam pensar novas relações entre as diversas mídias e o 

cinema. 
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Filmografia de Pedro Almodóvar

ALMODÓVAR, Pedro. Pepi, Luci, Bom y otras chicas de montón. DVD, 1980; 

Espanha; 82’; 1.66; Estéreo; Cor.

______. Labirinto de Paixões (Laberinto de pasiones). DVD, 1982; Espanha; 100’; 1.66; 

Mono; Cor.

______. Maus hábitos (Entre tinieblas). DVD, 1983; Espanha; 114’; 1.66; Estéreo; Cor.

______. Que fiz eu para merecer isto?! (¿Que he hecho yo para merecer esto?!). DVD, 

1984; 101’; Mono; Cor.

______. Matador (Matador). DVD, 1986; Espanha; 110’; 1.85; Mono; Cor.

______. A lei do desejo (La ley del deseo). DVD, 1987; Espanha; 102’; 1.66; Dolby; Cor.

______. Mulheres à beira de um ataque de nervos (Mujeres al borde de um ataque de 

niervos). DVD, 1988; Espanha; 90’; 1.85; Ultra estéreo; Cor.

______. Áta-me! (¡Átame!). DVD, 1990; Espanha; 111’; 1.85; Dolby; Cor.

______.  De salto  alto (Tacones  Lejanos).  DVD,  1991;  Espanha/  França;  112’;  1.85; 

Dolby; Cor.

______. Kika. DVD, 1993; Espanha/ França; 114’; 1.85; Dolby; Cor.

______.  A flor do meu segredo (La flor de mi secreto). DVD, 1995; Espanha/ França; 

103’; 1.85; Dolby digital; Cor.

______. Carne trêmula (Carne trémula). DVD, 1997; Espanha/ França; 103’; 2.35; Dolby 

digital; Cor.

______. Tudo sobre minha mãe (Todo sobre mi madre). DVD, 1999; Espanha/ França; 

101’; 2.35; Dolby digital; Cor.

______. Fale com ela (Hable con ella). DVD, 2002; Espanha; 102’; 2.35; Dolby digital; 

Cor.

______. Má educação (La mala educación). DVD, 2004; Espanha; 106’; 2.35; Dolby 

digital; Cor.

______. Volver. DVD, 2006; Espanha; 121’; 2.35; Dolby digital; Cor.

______.  Abraços  Partidos (Los  abrazos  partidos).  DVD,  2009;  Espanha;  127’;  2.35; 

Dolby digital; Cor.
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Filmografia de Abbas Kiarostami

KIAROSTAMI, Abbas. O coro (Hamsarayan). DVD, 1982; Irã; 17’; Cor.
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