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RESUMO 

 
 

Neste trabalho temos como objetivo investigar a representação feminina no cinema de Pedro             
Almodóvar a partir da sua relação com o melodrama. Tendo em vista o fato desta ser uma                 
tradição cinematográfica fortemente arraigada em normas e valores patriarcais, realizaremos          
uma análise do longa metragem Volver (2006) buscando identificar quais aspectos das            
tradições melodramáticas de representação feminina são mantidos no filme e quais são            
transgredidos. Para isto, iremos utilizar uma metodologia híbrida, que une alguns dos            
questionamentos propostos pelas Teorias Feministas do Cinema a recursos da análise fílmica.            
Para propor tal investigação, partimos do pressuposto de que Almodóvar não apenas constrói             
seus filmes a partir da combinação de diferentes referências, como também negocia com cada              
um destes elementos ao tomá-los para suas obras. Desta forma, discutiremos também essa             
colagem de referências feita pelo diretor, a importância do melodrama para a sua filmografia,              
e as relações entre este gênero e o protagonismo feminino, além de realizarmos uma retomada               
das principais proposições das Teorias Feministas do Cinema. 

 
Palavras-chave: teorias feministas do cinema, melodrama, Pedro Almodóvar, representação 
feminina no cinema 
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ABSTRACT 

 
 

In this work we aim to investigate the female representation in the cinema of Pedro               
Almodóvar from its relation with the melodrama. Considering that this is a film tradition              
strongly rooted in patriarchal norms and values, we will analyze the feature film Volver              
(2006) in order to identify which aspects of the melodramatic traditions of female             
representation are kept in the film and which are transgressed. For this purpose, we will use a                 
hybrid methodology, which unites some of the questions proposed by the Feminist Film             
Theory to resources of the film analysis. To propose such an investigation, we assume that               
Almodóvar not only constructs his films combining different references, but that he also             
negotiates with each one of these elements when using them in his works. Thus, we will also                 
discuss this collage of references made by the director, the importance of the melodrama for               
his filmography and the relations between this genre and the feminine protagonism, besides             
from presenting an overview of the main propositions of Feminist Film Theory 
 
Keywords: feminist film theory, melodrama, Pedro Almodóvar, female representation in film 
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INTRODUÇÃO 

 
A discussão acerca da representação feminina no cinema começou a ganhar proeminência em             

meados da década de 1960, cujo efervescente cenário sociopolítico produziu também grande            

impacto nos modos de análise de produtos culturais. Ligadas a um ativismo consciente e              

político, pesquisadoras como Molly Haskell, Claire Johnson, Laura Mulvey, Teresa de           

Lauretis, Mary Ann Doanne e E. Ann Kaplan analisaram o cinema enquanto mecanismo             

psicossocial de poder, buscando entender os modos como a diferença sexual e a ideologia              

patriarcal estão inscritos na narrativa clássica cinematográfica (STAM, 2000), dando origem           

ao que viria ficar conhecido como Teorias Feministas do Cinema. Assim, investigando a             

representação feminina em diversas produções, estas teóricas estabeleceram importantes         

críticas e chamaram atenção para a predominância do olhar masculino no cinema. 

 

Porém, apesar de terem ocorrido avanços do que diz respeito a posição da mulher na               

sociedade, alguns levantamentos recentes mostram que pouco mudou nos últimos cinquenta           

anos no que diz respeito a presença feminina nas telas dos cinemas. Uma pesquisa realizada               

em 2014 pelo Greena Davis Institute on Gender in Media (SMITH, 2014) apontou que, na               

grande tela, as personagens do gênero feminino ainda são, em sua maioria, sexualizadas e              

estereotipadas, e raramente são representadas em posições de poder. A pesquisa, que estudou             

120 produções de 11 diferentes países, mostrou que apenas pouco mais de 30% dos              

personagens contabilizados nestes filmes eram do gênero feminino e apenas 23% eram            

protagonistas ou co-protagonistas mulheres. Outra pesquisa, realizada no Centro de Estudos           

para Mulheres na Televisão e no Cinema da Universidade de San Diego (LAUZEN, 2015)              

revelou que apenas 15% dos líderes de bilheteria de 2014 tinham tramas com mulheres              

protagonistas. Estes dados, por sua vez, apontam não apenas para a atualidade de muitas das               

questões apontadas pelas Teorias Feministas do Cinema, como também para a necessidade de             

se seguir investigando e debatendo a relação entre mulheres e cinema. 

 

Em tal cenário, o trabalho do diretor espanhol Pedro Almodóvar chama a atenção por abrir               

espaço para uma ampla presença feminina. Dos vinte longas-metragens produzidos ao longo            

de sua carreira , dezoito tem protagonistas ou co-protagonistas do gênero feminino. Ademais,            1

1 Até fevereiro de 2017, quando este trabalho foi finalizado. 
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em filmes como Pepi, Luci, Bom e Outras Garotas de Montão (1980), Mulheres à Beira de                

um Ataque de Nervos (1988), Tudo Sobre Minha Mãe(1999) e Volver (2006) o espectador é               

convidado a acompanhar um conjunto de protagonistas, composição ainda menos comum.  

 

Contudo, assim como é possível dizer que Almodóvar privilegia constantemente a construção            

de filmes centrados em personagens femininas e em suas questões, é possível perceber             

também que, em muitos casos, estas mulheres de Almodóvar ganham vida em universos             

diegéticos repletos de elementos melodramáticos, uma tradição cinematográfica que guarda          

profundas relações com valores e modelos patriarcais. Desta forma, partindo do pressuposto            

de que Almodóvar negocia com cada uma das referências que toma para suas obras              

(HOLGUÌN;VERNON), mantendo alguns de seus aspectos e transgredindo outros, nos          

interessa investigar como o cineasta negocia com estas heranças melodramáticas de           

representação feminina em suas obras.  

 

Para realizar esta pesquisa adotaremos uma metodologia híbrida, unindo a proposta           

metodológica forjada pela pesquisadora Kathleen Rowe (1995,2011), que utiliza as tradições           

dos gêneros cinematográficos como chave de entrada para análise da representação feminina,            

aos recursos da análise fílmica (AUMONT; BORDWELL). Assim, iremos observar como           

estas tradições melodramáticas se manifestam na narração e na mostração do filme. Além             

disso, tomaremos como plano de fundo de nossa análise as questões e críticas levantadas              

pelas Teorias Feministas do Cinema, essenciais à compreensão da importância e dos            

objetivos desta investigação. 

 

Tomaremos como objeto de análise o longa-metragem Volver, lançado pelo diretor no ano de              

2006. Considerada uma das obras primas do diretor espanhol, esta é uma de suas produções               

onde a presença do melodrama pode ser apontada de forma mais evidente, o que colabora               

com os nossos objetivos de análise. O filme conta ainda com um extenso núcleo feminino,               

nos oferecendo um vasto material para análise. Ademais, levando em conta o grande número              

de estudos que já se debruçaram sobre suas obras iniciais, preferimos adotar uma de seus               

trabalhos mais recentes para esta investigação. 

Iniciaremos este trabalho discutindo a lógica de colagem e negociação de referências que             

citamos anteriormente, buscando explicar a importância destes dois elementos - as           
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personagens femininas e o melodrama - dentro do mosaico de referências do diretor e porque               

esse processo de colagem e negociação provoca implicações na construção da representação            

feminina no cinema de Almodóvar. No primeiro capítulo buscaremos esclarecer também qual            

recorte do universo melodramático iremos utilizar neste trabalho, assim como suas principais            

características, o que irá permitir ao nosso leitor criar um horizonte de referências para a               

nossa análise. Além disso, buscaremos retomar as conexões deste gênero com o            

protagonismo feminino a partir de uma discussão acerca dos woman’s film melodrama. 

 

O segundo capítulo desta dissertação será dedicado ao desenvolvimento de nossa           

metodologia. Daremos início a esta discussão apresentando um breve panorama das Teorias            

Feministas do Cinema, com o objetivo de ressaltar algumas de suas principais proposições,             

questões e críticas que, por sua vez, nos servirão de base reflexiva. Feito isto, poderemos               

então indicar quais elementos destas teorias iremos tomar para nossa análise e assim             

desenvolver a nossa proposta metodológica, que igualmente toma como modelo de análise o             

trabalho da pesquisadora americana Kathleen Rowe. Iremos discutir também o papel da            

análise fílmica em nossa análise, buscando explicar os motivos pelos quais acreditamos que             

estes recursos nos ajudam a cumprir os nossos objetivos investigativos. Ainda neste capítulo             

iremos abordar mais demoradamente a escolha de Volver (2006) como corpus de análise. 

 

Após as considerações teóricas necessárias e a apresentação da metodologia partiremos então            

para a análise propriamente dita, que será organizada em seis tópicos. O primeiro cumprirá o               

objetivo de apresentar uma sinopse expandida para os leitores menos familiarizados com o             

longa-metragem. No tópico seguinte iremos analisar o enredo, os cenários e os lugares de fala               

das personagens a fim de apontar pontos de conformação do filme com as tradições              

melodramáticas. Já nos quatro pontos finais iremos decompor o que acreditamos ser            

transgressões a este modelo inscritas pelo diretor ao longo da obra, passando por questões              

como o sacrifício materno, a relação entre as personagens, seus aspectos profissionais e o              

lugar dos personagens masculinos na película. 

 

Por fim, confrontando os dados encontrados nestas duas vertentes investigativas - a de             

conformação e a de contravenção - buscaremos chegar a uma melhor compreensão do modo              

como o diretor se utiliza das tradições melodramáticas de representação feminina neste filme,             
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assim como identificar as alternativas encontradas por ele para construir uma representação            

feminina que, sem abrir mão de tradicionais estruturas deste gênero, em muitos momentos,             

parece desafiar os valores patriarcais inerentes a esta mesma tradição. 
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CAPÍTULO 1 - AS HERANÇAS DE UM CINE COLAGEM 
 
 
Não seria arriscado dizer que um dos traços mais significativos do cinema de Pedro              

Almodóvar é a sua capacidade de se apropriar dos mais distintos elementos e os entrecruzar               

meticulosamente, dando-lhes novos usos, como quem coleta peças de diferentes          

quebra-cabeças para montar uma nova e singular figura: 

 
Seguiu fazendo curtas em Super 8, se formou bebendo de todas as fontes             
próximas ao “pop”: os quadrinhos, a fotonovela, as revistas de fofocas, as            
revistas femininas, da moda, todo um universo feminino que lhe serviu de            
base para desenvolver seu estilo e seus personagens. [...] Influenciado por           
filmes de Warhol, Pekas e o “underground” americano, por Colomo e seu            
primeiro filme Tigres de Papel, Padrós e sua Shirley Temple Story, Buñuel,            
o melodrama e seriados americanos de Berlanga, de Sirk e de Wilder no             
cinema, de Anita Loos, Genet, Cocteau na literatura, foi criando de um estilo             
revulsivo, que como fez Warhol com o “pop” e Tzara com “dádá” foi             
assimilado pela sociedade atingindo níveis de popularidade inquestionáveis       2

.(HOLGUÍN, 1994, p37-38) 
 

Esta habilidade de combinar recursos, referências e tradições das mais diferentes naturezas é             

abordada por diversos autores que estudaram a sua obra, como Antonio Holguín (1994), para              

quem o cineasta manchego realiza uma espécie de collage cinematográfica: 

 
"Puzzle" é uma palavra anglo-saxônica que significa confusão, imbróglio. O          
termo é usado para descrever um jogo que consiste na montagem de peças             
cujo resultado final é um todo homogéneo. 
Ao lado dela, a palavra francesa "collage", colar, usada para designar uma            
técnica ligada à pintura, elementos de diferentes origens que, colados a um            
papel, sugerem  um todo homogéneo. 
Estes dois vocábulos definem bastante bem o estilo de nosso diretor,           
elementos de diferentes origens, que formam um todo coerente, inovador,          
algumas formas a serviço de uma idéia . (HOLGUÍN, 1994, P61) 3

 

2 Tradução nossa, no original: “Siguió haciendo cortos em Super 8, se formó bebiendo de todas las fuentes                  
posibles cercanas al <pop>: el comic, la fotonovela, la prensa del corazón, las revistas femeninas, la moda, todo                  
un universo femenino que le dio pie para desarrollar su estilo y sus personagens. [...]Influenciado por el cine de                   
Warhol, Pekas y el <underground> americano, por Colomo y su primera cinta Tigres de papel, Padrós y su                  
Shirley Temple Story, Buñuel, el melodrama y los seriales americanos de Berlanga, de Sirk y de Wilder en el                   
cine, de Anita Loos, Genet, Cocteau en literatura, fue creando un estilo revulsivo, que al igual que hizo Warhol                   
con el <pop> y Tzara con el <dádá> fue asimilado por la sociedad alcanzando unos niveles de popularidad                  
incuestionables. 
3 Tradução nossa, no orginal: “Puzzle”, es una palabra anglosajona que significa enredo, embrollo. El vocablo se                 
utiliza para designar un juego que consiste en ensamblar unas piezas cuyo resultado final es un todo homogéneo. 
Junto a ella, la palabra francesa “collage”, pegar, se utiliza para designar uma técnica unida a la pintura,                  
elementos de distinto origen que, pegados a un papel, sugieren un todo homogéneo. 
Estos dos vocábulos definen bastante bien el estilo de nuestro director, elementos de distinto origen, que                
conforman una totalidad coherente, novedosa, unas formas al servicio de una idea.  
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Contudo, conforme destaca a pesquisadora Kathleen Vernon (1995), este processo de           

colagem de referências presente na obra de Almodóvar, não se dá pela mera junção destes               

elementos, mas sim através de uma negociação com estes. Da mesma forma como um pintor               

pode remodelar os elementos de sua colagem antes de os inserir no quadro, para que estes                

atendam especificamente aos seus objetivos, Almodóvar também provocaria alterações nos          

elementos ao os tomar para suas obras. Assim, ao invés de realizar uma aceitação integral               

destes recursos e tradições o diretor manteria apenas alguns de seus aspectos inalterados,             

servindo geralmente como pontos de reconhecimento, enquanto outros tantos seriam          

transgredidos, abrindo espaço para a construção de usos particulares destes que, em diversos             

momentos, vão desafiar a lógica e a ideologia inerente a eles próprios. 

 

Um ponto interessante para observarmos o funcionamento desta colagem na obra do cineasta             

é o catolicismo. Em Maus Hábitos (1983), por exemplo, podemos perceber esta lógica de              

tradição e transgressão atuando na construção das freiras do filme. Da mesma forma que              

podemos encontrar nestas personagens uma série de elementos que fazem parte do imaginário             

comum acerca destas religiosas - como o hábito, a morada no convento e a dedicação               

religiosa - o comportamento das protagonistas vai de encontro à este mesmo imaginário e à               

moral cristã inerente à ele. As freiras do filme, entre outras coisas, consomem heroína e LSD,                

se autoflagelam, mantém relações heterossexuais e homossexuais, fazem chantagem,         

escrevem livros sensacionalistas e adoram divas da música e do cinema. Outro exemplo deste              

uso contraventor de elementos religiosos pode ser encontrado em A Lei do Desejo (1987),              

onde o diretor irá mesclar imagens de santos e fotos de divas pop no altar da personagem                 

Tina Quintero. Assim, apesar de partir de símbolos tradicionais do catolicismo - as freiras e o                

altar - Almodóvar irá tomar apenas parte do molde original destes elementos, adicionando             

outras referências, como a cultura pop, e realizando modificações que muitas vezes desafiam             

os valores morais e éticos originalmente ligados à estes mesmos elementos. Neste sentido,             

Holguín destaca que Almodóvar absorve principalmente a iconografia religiosa, quase que de            

forma decorativa, esvaziando completamente suas questões metafísicas e adicionando a estes           

elementos profanos (1994, p94).  

 

Outra forma interessante de perceber esta colagem de referências na obra do diretor é através               

da sua apropriação das tradições dos gêneros cinematográficos. Mark Allinson, autor do livro             
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A Spanish Labyrinth: Films of Pedro Almodóvar (2001), destaca que apesar do uso das              

tradições de gênero ser muitas vezes visto como um recurso incompatível com a produção              

autoral, o remodelamento dessas convenções é essencial à construção do estilo do diretor que,              

segundo ele, forja uma expressão particular a partir das heranças deixadas por estes modelos.              

Neste sentido, os gêneros não apenas sofrem “adaptações” na mão do diretor, como também              

são fundidos entre si, como acontece, por exemplo, em Maus Hábitos (1983) e O Que Eu Fiz                 

Para Merecer Isto (1984), que mesclam a comédia e o melodrama, e De Salto Alto (1991)                

que mistura melodrama e o gênero criminal. 

 

Ainda no que diz respeito a esta lógica de colagem, observando as muitas peças que               

compõem o mosaico de referências do realizador espanhol, é possível identificar constantes,            

elementos que se fazem presentes repetidas vezes ao longo da filmografia do diretor e, como               

ressalta Holguín (1994, p62), tornaram-se uma parte reconhecível e imprescindível de sua            

obra. Dito isto, gostaríamos de destacar dois desses elementos recorrentes que interessam            

particularmente a este trabalho: as personagens femininas e o melodrama. 

 

1.1  - O melodrama e as personagens femininas 

 

O cinema clássico e as tradições de gênero, típicas deste período produtivo, exerceram uma              

importante influência na formação de Pedro Almodóvar, como destaca Carlos Polimeni: 

 

Se algo ficou claro quando ele começou a desenvolver sua carreira, é que             
suas principais fontes de inspiração eram anteriores à década de 1970, às            
revoluções estéticas: o mundo de sua formação eram os filmes dos anos 50 e              
início dos anos 60, especialmente aqueles com grandes estrelas femininas,          
que tinha aprendido a amar quando era uma criança que as vezes se sentia              
prisioneiro de um corpo equivocado. Almodóvar faria filmes artesanais         
mais influenciado pelo cinema inatingível dos grandes estúdios, um em que           
os realizadores costumavam não importar,, que em consonância com os          
grandes nomes próprios do cinema dos 70 e 80. Isto é, construiria a sua              
estética se relacionando de maneira ostensiva com filmes que para o "bom            
gosto" de sua época eram meros produtos comerciais, pura reprodução de           
um sistema de ideias que se tinha que aniquilar . (POLIMENI, 2004, p13) 4

4 Tradução nossa, no original: Si algo quedó claro cuando empezó a desarrollar su carrera es que sus principales                   
fuentes de inspiración eran anteriores a da década de 1970, a las revoluciones estéticas: el mundo de su                  
formación era las películas de los 50 y princípios de los 60, sobre todo aquellas con grandes estrellas femeninas,                   
que había aprendido a amar cuando era un niño que a veces se sentía preso de un cuerpo equivocado.                   
Almodóvar haría películas artesanales influído más por el cine inalcanzable de los grandes estúdios, aquel en                
que los realizadores solían no importar, que en sintonía con los grandes nombres proprios del cine de los 70 y                    
80. Es decir, construiría su estética relacionãndose de modo ostensible con las películas que para el “buen gusto”                  
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Entre as tradições fílmicas que habitam suas películas e o seu mosaico de referências - como                

a comédia, melodrama, musical e o suspense - o melodrama ocupa, sem dúvidas, um lugar               

de grande importância e diferentes referências a este universo melodramático se encontram            

presentes em seus filmes, como destaca a pesquisadora Kathleen Vernon: 

 

Central para o que poderia ser chamado de ecletismo intencional do           
universo cinematográfico de Pedro Almodóvar é o modelo do melodrama          
cinematográfico americano, uma fonte da qual o diretor espanhol se          
apropriou para fins notadamente eficazes e muitas vezes inesperados. De          
fato, a presença da cultura cinematográfica americana é palpável ao longo           
do seu trabalho, desde as fotografias de Ava Gardner e Elizabeth Taylor            
entre os "maiores pecadores do mundo" nas devoções pessoais da Madre  
Superiora (Julieta Serrano) em Entre tinieblas (Maus Hábitos) à inclusão de           
clipes de três filmes hollywoodianos conhecidos - Splendor in the Grass de            
Elia Kazan, Duel in the Sun de King Vidor, e Johnny Guitar de Nicholas              
Ray - em Qué he hecho yo para merecer esto? (O que eu fiz para merecer                
isso?), Matador e Mujeres al borde de un ataque de nervios (Mulheres à             
Beira de um Ataque de Nervos), respectivamente .  (VERNON, 1995, p59) 5

 

Além do cinema norte-americano clássico, citado pela autora, o melodrama latino-americano,           

tanto o cinematográfico quanto o televisivo, também são uma importante influência para a             

obra diretor espanhol. O pesquisador Marvin D’Lugo (2008) destaca que este diálogo com as              

produções latinas pode ser percebido principalmente na banda sonora dos filmes, seja pelo do              

modo como o diretor utiliza as vozes de suas atrizes, ou pelos temas diegéticos, como o                

bolero caribenho Quizás, quizás, quizás em Má Educação (2003) e o tango argentino Volver,              

presente no filme de mesmo nome. O pesquisador Guilherme Maia também aponta para as              

canções como uma espécie de índice de "latinidade" nos filmes do cineasta manchego e              

destaca que, à exceção dos rocks dos primeiros filmes e de outros desvios pontuais,              

praticamente todas as canções escolhidas pelo diretor foram lançadas nas vozes das            

chamadas grandes estrelas da canção popular latina (2009, p14). 

 

de su época eran meros productos comerciales, pura reproducción de un sistema de ideas que había que                 
aniquilar. 
5 Tradução nossa, no original: Central to what might be called the purposeful eclecticism of Pedro Almodóvar’s                 
cinematic universe is the model of American film melodrama, a source the Spanish director has appropriated to                 
notably effective and often unexpected ends. Indeed, the presence of American film culture is palpable               
throughout his work, from the photographs of Ava Gardner and Elizabeth Taylor among the “greatest sinners of                 
the world” in the personal devotions of Mother Superior (Julieta Serrano) in Entre tinieblas (Dark Habits) to the                  
inclusion of film cilps from three well-known Hollywood films - Elia Kazan’s Splendor in the Grass, King                 
Vidor’s Duel in the Sun, and Nicholas Ray’s Johnny Guitar - in Qué he hecho yo para merecer esto? (What                    
Have I Done to Deserve This?), Matador, and Mujeres al borde de un ataque de nervios (Women on the Verge                    
of a Nervous Breakdown), respectively. 
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A música no melodrama, por exemplo, assim como outros dispositivos          
utilizados para dramatizar uma determinada narrativa, é subjetiva e         
programática. Mas por ser também uma forma de pontuação no sentido           
acima, é tanto funcional (isto é, significado estrutural) como temática (ou           
seja, pertencente ao conteúdo expressivo) na formulação de determinados         
estados de espírito - tristeza, violência, medo, suspense, felicidade .         6

(ELSAESSER, 2012, p441) 
 

 

Porém, conforme apontamos no tópico anterior, o diretor espanhol faz um uso negociado das              

referências que toma para seus filmes, o que se aplica também ao melodrama. Assim, na               

mesma medida em que alguns aspectos melodramáticos são mantidos conforme a tradição,            

servindo geralmente como pontos de reconhecimento, outros tantos são subvertidos, não           

apenas no que diz respeito à forma e as fórmulas do gênero, mas também à ideologia: 

 

No entanto, os empréstimos de Almodóvar do cinema norte-americano não          
representam um endosso inquestionável dos fundamentos ideológicos do        
cinema de Hollywood. Em vez disso, sua rede intertextual e internacional de            
referências serve para questionar o próprio papel do filme, não só no sentido             
de reflectir as ideologias e valores da sociedade em qual e para a qual ele é                
criado, mas também a cumplicidade do filme em perpetuar essas estruturas           
sociais. Especificamente, sua importação de melodrama americano para o         
filme espanhol lança a luz da suspeita sobre a maneira como ambas as             
indústrias de cinema mitificaram as representações de categorias        
historicamente contingentes: como o gênero e a classe socioeconômica         
como naturais, "identidades" essenciais em sua construção implícita de uma          
maior, auto-identidade nacional .  (VERNON, 1995, p59-60) 7

 

Quem também aborda esta negociação de Almodóvar com o melodrama é Paul Julian Smith              

(2000) para quem as deformações ocasionadas por Almodóvar nas tradições do gênero seriam             

tão significativas que o resultado destas apropriações poderia ser visto não mais como um              

melodrama, mas como um novo gênero, que o autor sugere chamar de “almodrama”. Neste              

sentido, a presença conjunta de tradições e transgressões no interior da obra, característica             

6 Tradução nossa. No original: “Music in melodrama, for example, as a device among others to dramatize a                  
given narrative, is subjective and programmatic. But because it also a form of ponctuation in the above sense, it                   
is both functional (i.e., os structual significance) and thematic (i.e., belonging to the expressive content) in                
formulating certain moods - sorrow, violence, dread, suspense, hapiness”. 
7 Tradução nossa. No original: “However, Almodóvar’s borrowings from American film do not represent an               
unquestioning endorsement of the ideological underpinnings of Hollywood cinema. Instead, his intertextual and             
international network of references serves to question the role film itself, not only in reflecting the ideologies                 
and values of the society in which and for which it is created, but also film’s complicity in perpetuating those                    
societal structures. Specifically, his importation of American melodrama into Spanish film casts the light of               
suspicion on the way both film industries have mythfied the representations of historically contingent categories               
such as gender and socioeconomic class as natural, essencial “identities” in their implicit construction of a                
larger, national self-identity”.  
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desta colagem realizada pelo diretor, permite que Almodóvar se aproprie do melodrama ao             

mesmo tempo em que desafia alguns dos seus elementos mais fundamentais, como a lógica              

binária e maniqueísta inerente à esta tradição que, nos filmes do diretor, costuma ganhar              

muito mais cores que apenas o preto e o branco: 

 

No entanto, é irônico que o melodrama desempenhe este papel nos filmes de             
Almodóvar. Baseado em um maniqueísmo moral e temático, o melodrama          
tem sido muitas vezes interpretado como construtor de um mundo fictício de            
absolutos inequívocos, de vilões vs vítimas, sombra vs luz. Em seu estudo            
de 1989, American film Melodrama, Robert Lang observa que o universo           
do melodrama depende de "diferenças claramente legíveis em todos os          
níveis. É um mundo de estruturas binárias: homens e mulheres, masculino e            
feminino, o lado "certo" e o lado "errado" do caminho... irmão e irmã,             
trabalho e amor, riqueza material e pobreza”. De fato, grande parte do apelo             
do melodrama para os estudantes de cinema reside nesta superdeterminação          
sintomática dos papéis sociais e de gênero  (VERNON, 1995, p60-61) 8

 

Por vezes, estas contravenções ao melodrama alcançam também a segunda constante que            

citamos inicialmente: as personagens femininas. Um exemplo interessante disso é apontado           

por Kathleen Vernon (1995) em sua análise de O que eu fiz para merecer isto? (1984). A                 

autora demonstra que, apesar de adotar um enredo típico dos melodrama femininos,            

abordando os problemas matrimoniais e familiares de uma dona de casa, o filme rompe com               

diversos princípios éticos e morais deste gênero, especialmente através de sua protagonista,            

que se mostra uma mãe relapsa e emocionalmente desprendida de seus filhos, desafiando o              

idealizado modelo de mãe auto-abnegada disseminado por esta tradição. 

 

Desde o início da sua produção, Almodóvar chamou a atenção por privilegiar personagens             

femininas em suas obras. Dos vinte longa metragens produzidos pelo diretor até o ano de               

2016, dez são protagonizados por mulheres e, da outra metade, ao menos oito contam com               9

8 Tradução nossa, no original: It is nevertheless ironic that melodrama should play this role in Almodóvar’s                 
films. Grounded in a moral and thematic manichaeanism, melodrama has often been read as constructing a                
fictional world of unambiguous absolutes, of villains vs. victims, , shadow vs. light. In his 1989 study American                  
film Melodrama, Robert Lang observes that the universe of melodrama depends on “clearly legible differences               
on all levels. It is a world of binary structures: men and women, masculine and feminine, the “right” side and the                     
“wrong” side of the tracks… brother and sister, work and love, material wealth and poverty”. Indeed, much of                  
the appeal of melodrama for students of film lies in this symptomatic overdetermination of societal and gender                 
roles”  
9 Consideramos aqui: Pepi, Luci, Bom e Outras Garotas de Montão (1980), Maus Hábitos (1983), O Que Fiz Eu                   
para Merecer Isto? (1984), Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1988), De Salto Alto (1991), Kika                  
(1993), A Flor do Meu Segredo (1995), Tudo Sobre Minha Mãe (1999), Volver (2006) e Julieta (2016). 
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co-protagonistas femininas , questão que lhe rendeu a alcunha de “diretor de mulheres”.            10

Contudo, da mesma forma que Almodóvar é, muitas vezes, saudado por trazer para grande              

tela não apenas um grande número de personagens femininas, mas também por criar             

personagens incomuns, a presença, em alguns de seus filmes, um grande número de             

elementos dos melodramas cinematográficos da era clássica, um grupo fílmico que sofreu            

diversas críticas devido a sua corroboração de uma lógica patriarcal, levanta questões acerca             

do tipo de representação feminina construída por este diretor: 

 

Mesmo antes de seu quarto filme, Almodóvar tinha ganhado uma reputação           
como um homem em casa cineticamente em um universo feminino. Pepi,           
Luci, Bom e outras garotas de montão e Maus Hábitos se passam no mundo              
feminino de donas de casa infelizes, porteiras, cantoras de punk rock e            
conventos não convencionais . Embora tal foco tenha sido notavelmente          11

raro entre os cineastas espanhóis, durante décadas os estúdios americanos          
cultivaram o público feminino através do subgênero popular conhecido         
como "woman’s pictures". Estrelando atrizes bem conhecidas e        
concentrando-se em problemas femininos e questões especificamente       
domésticas tais filmes foram uma forma essencial do melodrama comercial          
(VERNON, 1995, p, 62) 

 

Dito isto, nos interessa investigar como o cineasta negocia com o melodrama no que diz               

respeito às suas tradições de representação feminina, buscando compreender em que medida            

o diretor corrobora e infringe estes modelos. Porém, para isso, precisamos primeiro            

compreender melhor os contornos e tradições do que aqui chamamos de melodrama, assim             

como as questões e debates acerca da representação feminina. 

 

 

 

 

 

 

10 Consideramos aqui: Labirinto de Paixões (1982), Matador (1986), A Lei do Desejo(1987), Ata-me! (1990),               
Carne trémula (1997), Abraços Partidos (2009), A Pele que Habito (2011), Amantes Passageiros (2013) 
11 Tradução nossa, no original: Even before his fourth film, Almodóvar had earned a reputation as a man at                   
home cinematically in a feminine universe. Both this first and third films Pepi, Luci, Bom y otras chicas del                   
montón (Pepi, Luci, Bom and other ordinary girls) and Dark Habits, are set in the womanly worlds of unhappy                   
housewives, porteras, punk rock singers, and unconventional convents. While such a focus has been notably rare                
among Spanish filmakers, for decades American studios cultivated women audiences through the popular             
subgenre known as “woman’s pictures”. Starring well-known actresses and concentrating on woman’s problems             
and specifically domestic issues such  films have been a staple of commercial melodrama. 
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1.2  A imaginação melodramática 
 
Olhando para a história do que se convencionou chamar de melodrama, não é difícil entender               

porque em The Melodramatic Imagination (1995) Peter Brooks alega que o melodrama, mais             

do que apenas um gênero , é um modo imaginativo. Afinal, até chegar aos modelos que nos                12

são familiares hoje, este gênero atravessou diferentes momentos históricos e foi adaptado            

para diferentes produtos culturais, como o teatro, a literatura, o circo, o cinema e a televisão. 

 

Para Brooks, o melodrama apresenta todo esse vigor porque é algo mais do             
que um gênero dramático de feição popular ou receituário para roteiristas. É            
a forma canônica de um tipo de imaginação que tem manifestações mais            
elevadas na literatura, até mesmo na fatura de escritores tomados como           
mestres do realismo — Balzac, Henry James. Permeando o alto e o baixo,             
tal imaginação é, para o autor, uma feição quase onipresente da           
modernidade, em que cumpre uma função modeladora capaz de incidir          
sobre as mais variadas formas de ficção (XAVIER, 2000, p84) 
 
 

Esta imaginação melodramática começa a ganhar forma no teatro popular francês, no início             13

do século XVIII, como consequência das transformações sociais decorrentes da Revolução           

Francesa. Seus "espetáculos da virtude oprimida e triunfante” surgem para atender às novas             

demandas culturais das classes populares recém empoderadas, que passam a exigir           

espetáculos que dialogassem com os seus interesses, e rapidamente espalham-se por toda            

Europa (THOMASSEAU, 2005, p14). Voltados principalmente para públicos iletrados, essas          

peças melodramáticas guardavam um caráter educativo, trazendo mensagens de justiça - onde            

a virtude era recompensada e o vício punido - que dialogavam com a mentalidade              

revolucionária da época. Desta forma, as temáticas destas peças melodramáticas quase           

sempre giravam em torno da perseguição de uma vítima inocente que apenas no último              

momento era salva do vilão que, por sua vez, era punido. Ademais, desde já, o melodrama                

estava ligado também ao fortalecimento das instituições sociais, morais e religiosas, cujos            

valores eram didaticamente reforçados nesses espetáculos. (MENDES, 2015) 

 

12 Cabe ressaltar que essa dissertação não tem como objetivo adentrar a discussão acerca das possíveis definições                 
de gênero cinematográfico. Desta maneira, entenderemos como gênero cinematográfico o conjunto de            
determinadas características que delimitam um conjunto de filmes, que partilham aspectos e similaridades no              
que diz respeito ao enredo, personagens, estética, cenários, entre outros. 
13 Como bem sinaliza Ivete Huppes (2000), o termo “melodrama” já era utilizado no século XVII na Itália, como                   
um sinônimo para ópera, no que diz respeito a junção de música (melo) e texto (drama). Porém, optamos por                   
iniciar nossa abordagem histórica pelo teatro francês por acreditarmos que, apesar da genealogia do termo ter se                 
iniciado antes, a história do melodrama enquanto gênero se inicia neste ponto. 
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Em suas origens, o melodrama foi influenciado também pelo drama burguês, um outro gênero              

teatral que havia começado a se desenvolver algumas décadas antes. Se até o século XVII               

somente os nobres podiam ser representados nas tragédias, deixando para as classes populares             

a comédia, a ascendência da burguesia trouxe consigo a necessidade da criação de um novo               

tipo de representação não-jocosa para esta recém-formada classe intermediária. Deste novo           

formato, também chamado de tragédia familiar ou drama sério, o melodrama irá absorver             

principalmente a privatização dos temas, que se voltarão ao interior da família patriarcal, uma              

inclinação em direção ao reforço da ordem social vigente, assim como um acréscimo de              

sentimentalidade, que se dará através de um maior uso de recursos de aproximação e              

comoção do público. (MENDES, 2015). Desta forma, observando esta relação entre o            

melodrama e o drama burguês, não é difícil entender porque Ivete Huppes chama este gênero               

de sucessor da tragédia: 

 
Seria ele o sucessor da tragédia. Melhor, o melodrama seria a tragédia que a              
civilização mecanicista emergente ensejou produzir, ou então, a composição         
adequada ao horizonte que a revolução burguesa constitui, tanto da          
perspectiva artística quanto ideológica (HUPPES, 2000, p10) 
 
 

Após este surgimento no teatro, conforme ressaltamos inicialmente, este modo imaginativo           

irá passar por diversas transformações e se fará presente em diferentes produtos culturais.             

Uma destas transformações ocorrerá em meados do século XX, quando o melodrama ganha             

novos usos e conotações nas grandes telas da chamada era clássica do cinema e se torna um                 

dos principais gêneros dos então chamados woman’s film.  

 

A produção melodramática cinematográfica de meados do século XX nos interessa,           

particularmente, por seu diálogo com a obra de Almodóvar. Conforme apontamos no capítulo             

anterior, as referências fílmicas do diretor datam principalmente destas décadas, de forma que             

boa parte dos melodramas que o influenciaram advém desta produção. Ademais, estes filmes             

partilham com a obra de Almodóvar um direcionamento em relação a um universo feminino. 
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1.3  Um cinema para mulheres? 
 
Na primeira metade do século XX as mulheres ainda se encontravam bastante restritas ao              

ambiente doméstico-privado e o cinema era, não apenas uma das poucas opções de lazer              

disponíveis na época, como também um dos poucos espaços públicos que estas podiam             

frequentar livremente. Tal cenário despertou a atenção da indústria cinematográfica que,           

percebendo a significativa presença do público feminino, passou a dedicar parte de sua             

produção e programação especificamente para estas, um grupo de produções que viria a ficar              

conhecido como woman’s film.  

 

O termo, porém, não diz respeito a um gênero fílmico, mas sim a um grupo de filmes                 

direcionados ao público feminino que, em geral, também eram protagonizados por estas, e             

podiam pertencer aos mais variados gêneros, como explica  Mary Ann Doane: 

 
O "woman’s film" não é um gênero "puro" - um fato que pode determinar              
parcialmente a dispensa depreciativa de tais filmes por parte da crítica           
masculino. Este é atravessado e informado por uma série de outros gêneros e             
tipos - melodrama, filme noir, o gótico ou filme de terror - e encontra o seu                
ponto de unificação fundamentalmente no fato de seu endereçamento .         14

(DOANE, 1987, p68) 
 

Dentro desta produção, o melodrama ganhou tamanho destaque que estabeleceu uma espécie            

de relação de influência mútua com este grupo fílmico. Ao mesmo tempo em que o woman’s                

film tornou-se quase que um sinônimo de melodrama, o melodrama também passou a ser              

tomado principalmente por sua produção de woman’s film. 

 

A insistência na relação mulher/melodrama reside, fundamentalmente, nas        
poucas opções que a mulher tinha fora da esfera privada, e o cinema era um               
dos raros lugares onde podia ir só ou acompanhada por outras sem ser             
censurada. Estamos nos referindo a uma época em que não havia televisão e             
em que o poder auditivo do rádio entrando em crise, devido ao poder             
iconográfico do cinema. A falta de opções do público feminino foi           
inteligentemente compreendida pelos exibidores, os quais, como grandes        
articuladores do mercado cinematográfico, souberam interpretar,      
empiricamente, uma latente necessidade social. Países como Cuba e         
Argentina dedicaram um dia de exibição só para mulheres, que excluía o            
horário noturno, pois mulher decente não saía sozinha depois das 8h ou 9h             
da noite. Na Argentina existia, entre os anos 40 e 50, o "Dia para Damas",               

14 Tradução nossa, no original: The "woman's film" is not a "pure" genre - a fact which may partially determine                    
the male critic's derogatory dismissal of such films. It is crossed and informed by a number of other genres and                    
types - melodrama, film noir, the gothic or horror film - and finds its point of unification ultimately in the fact of                      
its adress. 
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no qual o melodrama era rei absoluto. [...] Desse modo, o cinema foi o              
espaço no qual a mulher podia, de maneira mais aberta discutir o famoso             
"amor" para o qual fora induzida e sobre o qual se concentra a bateria dos               
valores patriarcais para ambos os sexos. (OROZ, 1999, p59-60) 
 
 

Contudo, retomando algumas das características que apontamos no tópico anterior, é possível            

tentar imaginar algumas das razões pelas quais a imaginação melodramática atendeu tão bem             

aos interesses desta produção. O caráter educativo deste gênero permitia reforçar de maneira             

clara e didática os valores sociais da época. Seu caráter sentimental servia bem ao modelo               

feminino frágil e emocional compartilhado pelo imaginário social de então (BEAUVOIR,           

2009) . Ademais, a tradição do melodrama de tratar de conflitos na esfera privada também era                

coerente com esta posição majoritariamente doméstico-familiar feminina, facilitando os         

processos de identificação.  

 

Quatro melodramas voltados ao público feminino entraram para as lista da           
Variety de filmes mais rentáveis da década de 1950: Magnificent Obsession           
(1954), dirigido por Douglas Sirk, produzido por Ross Hunter para          
Universal Studios e baseado em um filme de 1935 adaptado do romance de             
Lloyd C.Douglas e dirigido por John Stahl; Picnic (1956), adaptado para           
Columbia Pictures da peça teatral de William Inge e dirigido por Joshua            
Logan (também diretor da Broadway); Peyton Place (1958), adaptado do          
romance polêmico de Grace Metalious e dirigido por Mark Robson para           
Twentieth Century-Fox; E Imitação da Vida (1959), dirigido por Douglas          
Sirk (para Universal), um remake do filme de 1934 de mesmo nome dirigido             
por John Stah e adaptado do best-seller de Fannie Hurst . (BYARS, 1991,            15

p.105-106) 
 

Nestes filmes a família era uma questão essencial e os enredos giravam principalmente em              

torno do amor romântico ou do amor materno, reduzindo, muitas vezes, as personagens             

femininas aos seus papéis de mãe e esposa. A virtude e a auto-abnegação femininas também               

eram frequentemente exaltados nestas produções, especialmente se ligados à maternidade.  

 

A esfera doméstica, onde mulheres e crianças predominam como         
protagonistas, cujo único poder deriva do sofrimento virtuoso, emerge como          
importante fonte de satisfação do desejo especificamente feminino. Mas se          
as audiências e as leitoras se identificaram por muito tempo com os            

15 Tradução nossa, no original: Four female-oriented melodramas made Variety’s lists of top money-makers              
during the 1950s: Magnificent Obsession (1954), directed by Douglas Sirk, produced by Ross Hunter for               
Universal Studios, and based on a 1935 film adapted from Lloyd C. Douglas’s novel and directed by John Stahl;                   
Picnic (1956), adapted for Columbia Pictures from William Inge’s stage play and directed by Joshua Logan                
(also a Broadway director); Peyton Place (1958), adapted from Grace Metalious’s controversial novel and              
directed by Mark Robson for Twentieth Century-Fox; and Imitation of Life (1959), directed by Douglas Sirk                
(for Universal), a remake of the 1934 film of the same name directed by John Stahl and adapted from Fannie                    
Hurst’s best-seller. 
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virtuosos sofredores do melodrama, o significado liberador ou opressivo de          
tal identificação nem sempre foi claro (WILLIAMS, 1984, p.4) 16

 

Ademais, apesar do protagonismo pertencer a uma personagem feminina, a presença           

masculina era essencial a estas produções. Neste sentido, os personagens masculinos           

apareciam como aqueles responsáveis por restabelecer a ordem e auxiliar a personagem            

feminina fragilizada. Com isto, estes filmes acabavam por reforçar uma possível necessidade            

do masculino, assim como a importância da formação de um determinado modelo triádico e              

heterossexual de família (pai, mãe e filhos): 

 

Estes melodramas femininos se centravam em comunidades de mulheres e          
crianças, e a ausência de uma figura patriarcal motiva as narrativas. Para            
alcançar a integração na ordem social (heterossexual), a protagonista, que          
perdeu o macho adulto numa relação triádica, deve adquirir um          
companheiro e participar de um par heterossexual. [...] Mas ainda que os            
melodramas e os musicais tendam a apresentar personagens femininos, ele          
quase sempre incluem também homens como figuras centrais. "Na verdade,          
os homens são cruciais para esses gêneros, mais ainda, talvez, que as            
mulheres para os filmes de guerra e westerns. O melodrama orientado para o             
público feminino não pode terminar com sua protagonista feminina         
continuando uma vida independente e completando uma unidade familiar,         
preenchendo o lugar do patriarca ausente [...]  (BYARS, 1991, p106) 17

 

Aqui, cabe citar o longa Stella Dallas (King Vidor, 1937) como exemplo destas produções.              

Na primeira parte do longa acompanhamos os esforços de Stella, uma jovem da classe              

trabalhadora, para seduzir Stephen, um homem sofisticado e bem afortunado que havia            

acabado de chegar a cidade. Em sua análise do filme, Linda Willians (1984) destaca que               

Stella busca chamar a atenção do futuro par justamente exaltando possíveis qualidades            

maternais através de cuidados com o irmão, que trabalha no mesmo local. Após a formação               

do par, a segunda parte gira em torno da família triádica e do papel materno de Stella. A                  

16 Tradução nossa, no original: The domestic sphere where women and children predominate as protagonists               
whose only power derives from virtuous suffering thus emerges as an important source of specifically female                
wish-fulfillment. But if women audiences and readers have long identified with the virtuous sufferers of               
melodrama, the liberatory or oppressive meaning of such identification has not always been clear. 
 
17 Tradução nossa, no original: These female-oriented melodramas center on communities of woman and              
children, and the absence of a patriarchal figure motivates the narratives. To achieve integration into the                
(heterosexual) social order, the female protagonist, who has lost the adult male in a triadic relationship, must                 
acquire a mate and participate in a heterosexual dyad. [...] But although melodramas and musicals tend to feature                  
female characters, they almost always also include men as central figures. "Indeed, men are crucial to these                 
genres, more so, perhaps then women to war films and westerns. The female-oriented melodrama cannot end                
with its female protagonist continuing a life independent and completing a family unit, filling the place of the                  
absent patriarch [...] 
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protagonista, porém, se recusa a viver uma vida reclusa e suas visitas constantes ao clube da                

cidade, para se divertir, lhe custam seu casamento. Após isto, os julgamentos em torno do seu                

comportamento, tido como "inadequado" e "deslumbrado", começam a reverberar no          

tratamento dado a sua filha pelos demais moradores da cidade. Para não prejudicar a jovem               

Lauren, Stella decide se afastar, sacrificando sua maternidade. No fim do longa, o sofrimento              

de Stella é recompensando pelo casamento da filha com um jovem de classe alta. A               

protagonista, porém, só pode assistir a cerimônia de longe, coberta de lágrimas. Por reunir em               

uma única película muitos dos principais aspectos da produção melodramática voltada ao            

público feminino deste período, Stella Dallas - A mãe redentora foi analisado por um              18

grande número de pesquisadoras das Teorias Feministas do Cinema e converteu-se,           

praticamente, em um símbolo das discussões em torno dos woman’s film melodrama. 

 

Desta maneira, é possível perceber que apesar destes melodramas terem como alvo o público              

feminino, eles também guardam importantes laços com estruturas patriarcais, o que fez com             

que estas produções fossem alvo de um intenso debate e recebessem severas críticas por parte               

de muitas das autoras das Teorias Feministas do Cinema, que afirmavam que estas obras              

refletiam e reforçavam, em seus enredos e estruturas, as mesmas lógicas patriarcais que elas              

denunciavam estar presente em boa parte da demais produção comercial cinematográfica: 

 

Mas, como demonstraram as críticas feministas de cinema        
anglo-americanas, enquanto os "woman’s film" proporcionam um lugar        
privilegiado para a análise da representação da mulher na tela do filme,            
esses filmes tendem a oferecer apenas outras variações do repertório          
hollywoodiano de repressão que reduzem a mulher a imagens,         
tranquilizando o espectador masculino . (VERNON, 1994,p62-63) 19

 

Desta maneira, para tornar possível uma melhor compreensão da análise da representação            

feminina no melodrama almodovariano que iremos propor no capítulo seguinte deste           

trabalho, é necessário retomarmos não apenas as tradições do melodrama, mas também            

Teorias Feministas do Cinema e as críticas, questionamentos e reflexões levantadas por elas. 

18 Título brasileiro. 
19 Tradução nossa, no original: But, as Anglo-American feminist film critics have demonstrated, while              
“woman’s pictures” provide a privileged locus for the analysis of representation of woman on the film screen,                 
these film have tended to offer only further variations on the Hollywood repertory of repression that reduces                 
woman to images reassuring to the male viewer.  
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CAPÍTULO 2 -  DE MULVEY À BORDWELL: UM PERCURSO 
METODOLÓGICO 
 
 
No universo da investigação teórica não é incomum surgirem dissidências dentro de uma             

mesma corrente. Por vezes essas discordâncias são grandes o suficiente para gerar uma             

separação e o início de um novo ramo. Mas em alguns casos, apesar das diferenças, algo une                 

estas abordagens de forma mais vigorosa, e vemos teoria dar lugar a teorias. Certamente as               

Teorias Feministas do Cinema são um exemplo razoável do segundo caso. 

 

Desde o seu surgimento, em meados da década de 1960, até os dias de hoje, estas teorias                 

passaram por diversas mudanças e pela mão de várias autoras, viajaram por diferentes países              

e foram influenciadas por diferentes cenários históricos, sociais, culturais e acadêmicos.           

Contudo, apesar das diferenças, guardam significativos pontos comuns que as concedem a            

unidade necessária: todas elas, cada uma ao seu modo, estão interessadas em analisar o lugar               

das mulheres em um produto cultural específico, o cinema. 

 

Como acabamos de ressaltar, esta é uma corrente teórica que reúne um vasto número de               

autoras e abordagens espalhadas ao longo das mais de cinco décadas e, certamente, apenas a               

catalogação e investigação de cada uma delas demandaria anos de trabalho e ocuparia um              

espaço muito maior do que aquele que temos disponível neste trabalho. Por isso, ressaltamos              

que a nossa intenção aqui não é apresentar todas elas, mas sim ressaltar algumas das               

contribuições que consideramos relevantes para uma mínima compreensão geral do campo. 

 

2.1  Images of woman - a abordagem sociológica americana 
 

Ocorrida entre o final do século XIX e o início do século XX, a primeira onda feminista foi                  

marcada por protestos cujas reivindicações giravam majoritariamente em torno dos direitos           

políticos e civis da mulheres - como o direito ao voto e a propriedade. Na segunda onda, dada                  

entre as décadas de 1960 e 1970, as críticas se estenderam também para as desigualdades               

culturais entre os sexos, defendendo uma maior liberdade sexual para as mulheres e o fim da                

hierarquia de gênero presente na sociedade de um modo geral e, em especial, no núcleo               

familiar e no mercado de trabalho. Este segundo período é marcado também por crescentes              
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investigações acadêmicas de viés feminista, como as publicações de Simone De Beauvoir,            

Betty Friedan e Kate Millet, que vão discutir a artificialidade do que, até então, se entendia                

como feminino. E é justamente neste cenário de ampliação das contestações, que marca a              

segunda onda feminista, que surgem os primeiros estudos que buscam analisar o lugar das              

mulheres nas obras cinematográficas. 

 

No livro Feminist Film Studies (2012) Karen Hollinger aponta os trabalhos das pesquisadoras             

americanas Marjorie Rosen (1973) e Molly Haskell (1974) como os possíveis primeiros            

passos das Teorias Feministas do Cinema. Adotando uma abordagem sociológica, estas           

autoras se dedicavam a analisar os estereótipos femininos presentes nos longas           

hollywoodianos e a traçar ilações entre estes e os lugares ocupados pelas mulheres na              

sociedade. 

 

Em Popcorn Venus (1973) Rosen critica as distorções entre a realidade das mulheres e sua               

representação no cinema. De acordo com a autora, as mulheres eram recorrentemente            

representadas na tela com mais liberdade do que usufruíram na vida real, criando uma falsa               

sensação de bem estar. Além disso, mesmo nestas representações, a aparente independência            

feminina só era permitida se motivada pela lealdade a um personagem masculino. Desta             

forma, Rosen entende os estereótipos femininos presentes nestes filmes como negativos e            

docilizantes, e defende representações femininas mais complexas e conectadas a realidade           

social as mulheres. 

 

No ano seguinte Molly Haskell publica From Reverence to Rape: The Treatment of Women              

in the Movies (1974), onde traça uma cronologia das representações femininas no cinema             

comercial americano partindo do cinema mudo. Assim como Rose, Haskell analisa estas            

personagens a fim de apontar as distorções presentes na representação cinematográfica das            

mulheres e também não entende como positivos os“tipos” femininos presentes nestes filmes.  

 

Apesar de suas importantes contribuições para o início destas investigações cinematográficas,           

os trabalhos de Rosen e Haskell foram duramente criticados, principalmente devido a sua             

natureza demasiadamente simplista, que desconsiderava muito da complexidade das questões          

que abordavam, como a própria dificuldade em se definir o que seria uma boa e a uma má                  
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representação feminina e a obrigação ou não dos filmes de construir suas personagens dentro              

de determinados padrões (HOLLINGER, 2012). 

 

Se por um lado a abordagem americana caiu rapidamente em desuso, no mesmo período              

surgia na Inglaterra uma outra linha de investigação cinematográfica de ótica feminista que             

viria se tornar uma das mais proeminentes do campo. As investigações britânicas sofreriam a              

influência não apenas da segunda onda feminista, mas também do momento histórico que             

vivia a produção intelectual européia, especialmente a francesa, onde ascendiam importantes           

correntes teóricas que iriam marcar não só os estudos feministas do cinema, mas também              

muitas outras investigações da mesma época. 

 
 
2.2  Althusser, Saussure e Lacan vão ao cinema - A corrente psicanalítica  
 

Como sabemos, as décadas de 1960 e 1970 foram marcadas não apenas pelos protestos              

feministas, mas por uma eclosão de movimentos sociais de reivindicação de direitos civis             

que produziram significativas reestruturações na sociedade. Na França, os protestos          

estudantis de Maio de 1968 abriram espaço para uma escalada de questionamentos de cunho              

sócio-econômico e críticas à burguesia e ao capitalismo que, é claro, afetaram também as              

análises e teorias culturais deste período. 

 

No que diz respeito mais especificamente às análises do cinema é possível destacar, por              

exemplo, a influência das propostas estruturalistas de Louis Althusser, que se tornaram caras             

a muitas investigações deste período. Tomando como base algumas das proposições de Marx             

e pensando a sociedade através da divisão de classes, o teórico francês defende, entre outras               

coisas, a existência do que ele chama de aparelhos ideológicos do Estado, que seriam os               

meios responsáveis por enraizar nos indivíduos a ideologia da classe dominante que, uma vez              

absorvida, seria replicada por estes. Entre estes aparelhos estariam a religião, a escola, a              

família, o sistema político, os meios de comunicação e produtos culturais, como o cinema              

(ALTHUSSER, 1980). Tal teoria ajudou a impulsionar análises do aparelho cinematográfico           

enquanto um possível formador ideológico dos sujeitos, como destaca Robert Stam: 
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A teoria do cinema de influência marxista faz perguntas como as seguintes:            
Quais são os determinantes sociais da indústria cinematográfica? Qual é o           
papel ideológico do cinema como uma instituição? Existe uma estética          
marxista? Qual é o papel da classe social na produção e recepção de filmes?              
Qual estilo e estruturas narrativas os cineastas devem adotar, e que           
estratégias os críticos devem utilizar para analisar filmes politicamente?         
Como os filmes podem promover avanços em lutas sociais contra a injustiça            
e a favor da igualdade?  (STAM, 2000, p133) 20

 

Porém, esta virada para esquerda - como se refere Stam - não foi o único fator que                 21

influenciou as investigações deste período, a psicanálise de Jacques Lacan e a semiótica             

estruturalista de Ferdinand de Saussure, também serviram de inspiração para os estudos            

cinematográficos desta época. Revisitando os estudos de Freud, Lacan proveu teorias da            

psicanálise que influenciaram principalmente os estudos acerca da recepção e da dimensão            

psicológica da sétima arte. Já às propostas do pesquisador suíço Saussure impulsionaram            

estudos do cinema enquanto linguagem, como aqueles realizados por Christian Metz. 

 

Os artigos e ensaios das novas teorias cinematográficas gestadas na França vão chegar a              

Inglaterra através de traduções e releituras publicadas em periódicos especializados e, junto            

com eles, virão também as propostas de Althusser, Lacan e Saussure, que serão adotadas por               

muitos autores e passarão a influenciar também as investigações britânicas, como ressalta o             

pesquisador Fernando Mascarello (2009). Dentre estes periódicos vão se destacar as           

publicações da revista Screen, cujo agrupamento posteriormente ficaria conhecido como          

Screen Theory.  

 

É justamente nas páginas da Screen que serão publicados alguns dos artigos mais importantes              

da corrente britânica das Teorias Feministas do Cinema. Dentre eles é inevitável destacar o              

basilar “Prazer Visual e Cinema Narrativo”, publicado em 1975 pela pesquisadora britânica            

Laura Mulvey, que usa recursos da psicanálise para tentar explicar o cinema Hollywoodiano.             

Para Mulvey, o cinema clássico constrói seus mecanismo de fascinação através da integração             

entre estruturas do voyeurismo - prazer produzido por olhar o outro como objeto - e do                

20 Tradução nossa, no original: “Marxist-inflected film theory asked such questions as the following: What are                
the social determinants of the film industry? What is the ideological role of the cinema as an institution? Is there                    
a Marxist aesthetic? What is the role of social class in the production and reception of films? What style and                    
narrative structures should filmmakers adopt, and what strategies should critics deploy to analyze film              
politically? How can films advance social struggles for injustice and equality?” 
21 Tradução nossa, no original: The Leftist Turn 
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narcisismo - identificação com a figura na imagem. Combinadas, estas estruturas levariam o             

espectador a fascinação através do prazer escopofílico - relativo ao prazer em ver. 

 

A questão é que, para melhor controlar o olhar e o espetáculo, o aparato cinematográfico se                

utilizaria de padrões patriarcais de interpretação da diferenciação sexual já formados no            

inconsciente social, estabelecendo então o personagem masculino como o agente ativo ao            

redor de quem a ação dramática se desenvolve e o olhar se organiza, e a personagem feminina                 

como a agente passiva, objeto do olhar e do desejo masculino. Assim, enquanto a mulher               

ocuparia o lugar de objeto do olhar voyeurista masculino (tanto do personagem quanto do              

público), o processo de identificação narcisista ocorreria na figura masculina. Desta forma,            

enquanto as espectadoras seriam levadas a se identificar com uma imagem passiva, os             

homens usufruiriam da identificação com o herói ativo e do prazer do olhar. 

 

Esta ordenação, por sua vez, levaria a criação do que a pesquisadora chama de “uma imagem                

silenciosa da mulher”, na qual ela é portadora e não produtora de significado, além de               

masculinizar a posição do espectador ao estabelecer o homem como condutor do olhar.             

Ainda de acordo com Mulvey (1999), o cinema não apenas realçaria na mulher a qualidade               

de ser olhada, como também construiria o modo pela qual ela deveria ser olhada. Como a                

imagem da mulher despertaria também o medo da castração, ela seria apresentada na             

narrativa como culpada - e por isso deveria ser punida (morrer) ou salva (casar) - e                

transformada em um objeto de fetiche, desviando a atenção visual para uma beleza perfeita.  

 

A teórica defende ainda a rejeição completa do cinema “mainstream” e dos prazeres sexistas              

que ele oferece, ignorando o enorme apelo que este cinema tem para com homens e mulheres.                

Tanto Mulvey como outras teóricas feministas britânicas, como Claire Johnson, propõem a            

criação de um contra-cinema feminista em resposta a estas representações opressoras. A            

natureza deste contra-cinema é até hoje objeto de um intenso debate entre as críticas              

feministas deixando, por exemplo, a dúvida se este contra-cinema deveria tentar solucionar os             

problemas de Hollywood ou desenvolver uma prática cinematográfica completamente nova          

(HOLLINGER, 2012). 
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2.3   A influência culturalista 

 

Não muito após a famosa publicação de Mulvey novas influências começaram a ser             

incorporadas pelas Teorias Feministas do Cinema, dentre elas as teorias culturalistas,           

igualmente surgidas por volta de 1970, e que trouxeram consigo uma proposta de             

contextualização dos estudos do espectador (MASCARELLO, 2009). Formados        

principalmente pelas propostas dos teóricos britânicos Richard Hoggart, Raymond Willians,          

E.P Thompson e Stuart Hall, os Estudos Culturais propunham um olhar mais alargado em              

suas investigações. Um de seus principais interesses era investigar as influências do contexto             

histórico e socio-cultural em produtos ou fenômeno culturais, em especial nos massivos e             

populares, assim como as reverberações destes objetos, enquanto difusores de discursos,           

nestes mesmos cenários. Desta forma, esta corrente analítica é significativa para o            

fortalecimento das investigações centradas não na forma da obra, mas no seu processo de              

interação com outros textos, com os espectadores, com as instituições e com a própria cultura               

(STAM, 2000).  

 

Dito isto, em meados da década de 1980 muitos dos estudos britânicos que baseavam suas               

análises apenas em uma possível espectadora implícita passam a enfrentar críticas mais duras.             

Neste contexto, destacamos os questionamentos às proposições do afamado artigo “Prazer           

Visual e Cinema Narrativo”. Se os filmes são feitos para o olhar e a fantasia dos homens,                 

então como o público feminino consegue ter prazer com estas obras? Ademais, como explicar              

o processo de identificação em obras cujas protagonistas são mulheres? 

 

Em 1989 Mulvey tenta responder a estas questões na publicação “Reflexões sobre “Prazer             

visual e cinema narrativo” inspiradas por Duelo ao sol, de King Vidor (1946)” (2005).              

Apesar de não fornecer grandes esclarecimentos em relação à segunda questão, no que             

concerne ao olhar masculino, a autora apoia-se nos conceitos de Freud sobre a formação do               

feminino e a presença de uma “masculinidade” nas mulheres, para propor que ao assistir              

estes filmes as espectadoras teriam a possibilidade de “negociar” uma masculinização da sua             

posição espectatorial, o que lhes permitiria se redescobrir em uma prazerosa posição ativa,             

identificando-se com o herói. Em outras palavras, Laura acredita que as mulheres seriam             
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capazes de, durante a fruição da obra, se “travestir” de homens para poderem usufruir dos               

mecanismos de identificação. 

 

Em uma perspectiva não muito distante da de Mulvey e ainda profundamente ligada à              

semiótica, na década de 1980 Teresa de Lauretis aborda em Alice Doesn’t: Feminism,             

Semiotics, Cinema (1984) o cinema como um dos modos de reprodução da subjetividade que              

sustentariam formas de opressão às mulheres. Para Lauretis, as técnicas de narrativa            

cinematográfica criam personagens feitas não apenas para conformar com uma imagem ideal            

projetada pelos homens, mas também “seduzir” as espectadoras a esta feminilidade           

idealizada. Desta forma, as mulheres deveriam consentir ou serem seduzidas a consentir a             

feminilidade - seja através de abusos e coerção econômica ou através dos mais sutis e               

duradouros efeitos da ideologia, representação e identificação (LAURETIS, 1984; SMELIK,          

1999;  HOLLINGER, 2012). 

 

Em contrapartida, Lauretis (1984) apresenta uma visão um pouco mais otimista que a de              

Mulvey ao tratar do olhar da espectadora feminina. Ao tomar como exemplo uma obra de               

protagonismo masculino (Vertigo, 1958) a autora mantém a proposta de identificação           

feminina passiva com a imagem na tela. Contudo, ao analisar uma obra de protagonismo              

feminino (Rebecca, 1940), a pesquisadora propõe uma dupla identificação feminina com a            

protagonista: a primeira enquanto sujeito do movimento narrativo (ativa) e a segunda            

enquanto imagem narrativa (passiva). Desta forma, a autora defende que em filmes de             

protagonismo feminino a espectadora ocuparia uma posição simultaneamente ativa e passiva. 

 

No artigo Film and the Masquerade: Theorizing the Female Spectator, publicado em 1982,             

Mary Ann Doane retoma Joan Riviere para tentar propor uma outra solução para a questão da                

identificação feminina com a possível objetificação de sua imagem nas telas. Para a autora,              

traços exagerados de feminilidade seriam, na verdade, uma espécie de máscara utilizada            

pelas mulheres. Em muitos casos esta “máscara” de exagero seria utilizada justamente como             

uma forma de“compensar” o aspecto transgressor desse possível processo de masculinização           

da sua posição espectatorial. Por outro lado, esta mesma ideia de uma máscara de              

feminilidade permite pensar a feminilidade não como algo necessariamente inerente as           

mulheres, mas sim uma espécie de performance e, neste sentido, isto poderia oferecer às              
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mulheres o distanciamento necessário para se relacionar com sua imagem na tela, abrindo             

espaço para outras identificações além da passiva.  

 

As considerações de Doane parecem apontar justamente para algumas das questões que            

viriam a ganhar destaque nesta corrente teórica nas décadas seguintes. A partir de meados da               

década de 1980 novos questionamentos irão pôr em xeque a dicotomia feminino x masculino              

muito presente até então, além do próprio conceito de gênero e a sua importância no processo                

de significação e identificação espectatorial. Neste sentido é possível citar publicações como            

o artigo Fantasia (1984) de Elizabeth Cowie (1997), no qual ela defende uma flexibilização              

cross-gênero da identificação do espectador, afirmando que o filme, enquanto fantasia,           

oferece múltiplas opções de identificação em seu texto, independente do gênero Assim como             

Pleasure, Ambivalence, Identification: Valentino and female spectatorship (1986) de Miriam          

Hansen e The Difficulty of Difference: Psychoanalysis, Sexual Difference and Film Theory            

(2014) de David Rodowick, que defendem uma identificação bissexual do espectador,           

independente do seu gênero (HOLLINGER, 2012; SMELIK, 1999). 

 

Além disso, o tom culturalista irá se intensificar em muitas destas produções e, junto com as                

espectadoras “reais”, novas variáveis passam a ser levadas em consideração, como questões            

sociais, históricas, étnicas e a orientação sexual, dando um ar mais dinâmico e heterogêneo as               

análises. Alguns exemplos são as publicações Women’s Pictures: Feminism and Cinema           

(1994), de Annette Kuhn, e Pleasurable Negotiations (1999), escrita por Christine Gledhill            

que vão realizar suas análises levando em conta não apenas o gênero das espectadoras mas               

também fatores como etnia, classe e idade. 

 

Se a inaugural abordagem sociológica foi entendida como demasiadamente simplista e           

perigosamente determinista, e as complexas, porém dualistas, propostas psico-semióticas das          

pesquisadoras britânicas foram criticadas por absorver um número reduzido de variáveis           

sociológicas, obliterar o olhar da espectadora feminina e focar quase que exclusivamente em             

um olhar heterossexual - as pesquisas atuais parecem se esforçar justamente para preencher             

algumas destas lacunas deixadas anteriormente. 
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2.4 - Metodologia 
 
 
Adotando uma perspectiva próxima dos Estudos Culturais, acreditamos que os produtos           

artísticos, enquanto produtos culturais, se formam e atuam através de um processo de             

interação com outros textos, com os espectadores, com as instituições e com a própria cultura               

(STAM, 2000). Desta forma, entendemos que produtos como os filmes não apenas são             

impactados pelas normas, valores e imaginário da sociedade que os cria, como também             

impactam essas mesmas comunidades, atuando como importantes produtores e reprodutores          

de discursos e modos de ver o mundo que, por sua vez, também serão incorporados a este                 

mesmo imaginário. Partindo destas considerações, se observarmos a sua enorme produção,           

alcance e prestígio, não é difícil concluir que o cinema é, sem dúvidas, um dos produtos                

culturais de maior impacto do último século, o que torna evidente a importância de se avaliar                

os discursos e modos de ver o mundo produzidos e reproduzidos por estas obras, assim como                

propunham as Teorias Feministas do Cinema. 

 

Neste trabalho pretendemos colaborar com esta linha investigativa realizando uma análise da            

representação feminina no longa-metragem Volver (2006), do cineasta espanhol Pedro          

Almodóvar. Para tanto, buscaremos não apenas traçar um diálogo com alguns dos estudos             

pregressos que se dedicaram a este mesmo objetivo, mas também estabelecer disposições            

metodológicas próprias, que aliem estas questões às técnicas formais de análise fílmica, mais             

especificamente aquelas propostas por Jacques Aumont e Michel Marie (2009) e David            

Bordwell (1997, 2005). 

 

Tendo em vista a lógica transgressora inerente à produção de Almodóvar e a presença              

recorrente do melodrama e de um universo feminino em suas obras, conforme discutimos no              

primeiro capítulo deste trabalho, iremos utilizar a chave do gênero cinematográfico para            

investigar a representação feminina no longa-metragem Volver (2006). Partindo do          

pressuposto, também discutido no capítulo anterior, de que a representação feminina           

melodramática clássica guarda profundas ligações com a lógica patriarcal, investigaremos,          

através de uma análise da narração e da mostração, em que medida o enredo e as ações das                  
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personagens femininas presentes no filme estão em conformidade ou em desacordo com as             

tradições da representação feminina no melodrama cinematográfico. 

 

Para isso, nos inspiramos no trabalho de pesquisadora americana Kathleen Rowe, que em             

publicações como The unruly woman: Gender and the genres of laughter (1995) e Unruly              

Girls, Unrepentant Mothers: Redefining Feminism on Screen (2011) também utiliza as           

tradições fílmicas para investigar a representação feminina no cinema. No primeiro livro            

citado, Rowe investiga principalmente como a lógica transgressora inerente à comédia abre            

espaço para contravenções na representação feminina, rompendo com tradicionais modelos e           

padrões sociais de comportamento. Já em Unruly Girls, Unrepentant Mothers, a autora se             

volta ao melodrama e passa a investigar obras audiovisuais deste gênero nas quais ela              

acredita haver violações aos seus modelos tradicionais de representação feminina. 

 

No que diz respeito às Teorias Femininas do Cinema, tomaremos suas discussões como             

grande plano de fundo desta análise, uma vez que as questões e perspectivas lançadas por               

estas pesquisas são essenciais à compreensão dos objetivos deste trabalho e da relevância da              

investigação proposta por ele. Desta forma, tomaremos aquilo que mais nos interessa de cada              

uma das correntes apontadas realizando, quando necessário, as devidas adequações          

metodológicas  para  utilização destes recursos. 

 

Da abordagem sociológica americana guardaremos a atenção aos “tipos” femininos presentes           

no texto fílmico. Porém, ao invés de realizarmos juízos de valor acerca destes modelos de               

personagens ou de traçarmos comparações entre estes e as mulheres-seres sociais, iremos            

tentar compreendê-los através da sua recorrência no melodrama. 

 

Dos estudos psicanalíticos, representados aqui pelo importante trabalho da pesquisadora          

Laura Mulvey, iremos adotar principalmente as propostas de observação do lugar ocupado            

pelas personagens femininas na sétima arte. A pesquisadora britânica afirma que em boa             

parte das películas comerciais a condução da ação e do olhar seriam masculinas, reduzindo as               

mulheres a uma “imagem silenciosa”. Desta forma, as mulheres ocupariam um papel passivo             

no desenvolvimento da trama, que giraria em torno do personagem masculino. E, no que diz               

respeito às imagens, estas seriam representadas como o objeto do olhar, e não como aquele               
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que olha. Assim, a fim de melhor entender o lugar das mulheres nesta obra, pretendemos               

analisar a participação das personagens no desenvolvimento e desenlace das tramas e traçar             

comparativos entre estes e aqueles presentes no melodrama cinematográfico clássico. 

 

Da atual fase culturalista levamos conosco principalmente o entendimento contextualista do           

cinema que explicitamos no início deste tópico, que acreditamos nos ajudar a evitar uma              

leitura exagerada do papel do aparelho cinematográfico na formação ideológica dos           

indivíduos. Buscaremos absorver também as críticas às propostas anteriores, a fim de evitar             

problemas já evidenciados. Contudo, neste trabalho, optamos por manter nosso foco restrito à             

questão feminina e não chegaremos a adotar as variáveis incluídas nesta fase, como classe,              

etnia e orientação sexual, principalmente por acreditarmos que estas ampliaram demais a            

presente análise, tornando necessária a análise de uma material muito mais vasto, o que              

impossibilitaria a sua execução no tempo planejado. 

 

No que diz respeito a nossa escolha por uma uma análise formal, durante a nossa revisão                

dessas teorias percebemos a que a maior parte de seus artigos basilares se dedicam a               

elaboração de hipóteses para a recepção e identificação da mulher com estas obras. Todavia,              

neste trabalho, optamos por analisar a representação feminina presente em Volver não pela             

análise dos processos de identificação possibilitados pelo filme, mas a partir da investigação             

das escolhas feitas no processo inicial de criação da obra e da análise do possível programa                

de efeitos gerado por elas. Assim, optamos pelo uso dos recursos de análise formal como uma                

alternativa à análise dos processos de identificação, central a grande parte das teorias             

feministas do cinema (BORDWELL, 2005). Neste sentido, podemos recorrer às propostas de            

Wilson Gomes (2004) que, retomando Aristóteles, ressalta que a construção de efeitos em             

um filme se inicia justamente na sua poética, na construção da sua forma: 

 

(...) O que significa que a criação é atividade de argúcia, planejamento,            
previsão e provisão de efeitos. O criador terá que construir, de algum modo,             
a recepção de sua obra, terá que antecipar e prever os efeitos que             
desencadeiará. Criação é estratégia, estratégia de produção de efeitos,         
estratégias de concerto e de organização dos elementos da composição          
dirigidos a previsão e a solicitação de determinados resultados (específicos          
de cada gênero). Dito de outro modo: os efeitos que se realizam na             
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apresentação, são previstos na criação (poiésis), na poesia da obra .          22

(GOMES, 2004, p95) 
 

Por fim, achamos importante ressaltar que durante a nossa trajetória de estudos acerca das              

Teorias Feministas do Cinema nos deparamos de forma recorrente com uma adversidade: a             

ausência de um método claro de análise fílmica que pudesse ser aplicado a diferentes obras.               

Em muitos dos artigos mais relevantes desta corrente encontramos principalmente leituras e            

interpretações que se endereçam a produção cinematográfica de forma mais geral, e não a              

obras específicas, e que muitas vezes são baseadas em questões extra-fílmicas, que variam             

desde dados sociológicos sobre a realidade das mulheres até possíveis mecanismos           

psicanalíticos de identificação e opressão.  

 

Desta forma, a nossa escolha pela realização de uma análise formal, se dá principalmente              

como um indício do nosso desejo de realizar uma análise que se ativesse sobretudo a uma                

leitura das informações presentes no corpo fílmico. Assim, vimos na conciliação entre alguns             

dos questionamentos propostos por estas teorias e os recursos de análise fílmica uma solução              

possível para tal questão.  

 
 
 

2.4.1 -  A escolha do corpus 
 
 
Investigar o trabalho de um diretor cujas obras apresentam tantas camadas de sentido, como é               

o caso de Pedro Almodóvar, certamente é uma tarefa que guarda muitos desafios. O primeiro               

deles é a própria escolha do corpus de análise. Com vinte-longa metragens em sua              23

filmografia, Almodóvar oferece uma grande variedade de personagens e narrativas que           

podem ser avaliadas. Neste trabalho, porém, decidimos nos deter à análise de um único              

22 Tradução nossa, no original: “Lo que significa que la creación es actividad de argucia, planeamiento,                
previsión y provisión de efectos. El creador tendrá que construir, de algún modo, la recepción de su obra, tendrá                   
que anticipar y prever los efectos que desencadenará. Creación es estrategia, estrategia de producción de efecto,                
estrategias de concierto y de organización de los elementos de la composición dirigidos a la previsión y a la                   
solicitación de determinados resultados (específicos de cada género). Dicho de otro modo: los efectos que se                
realizan en la apreciación, son previstos en la creación (póiesis), en la poesía de la obra”. 
 
23 Até o ano de 2016, quando foi realizado este trabalho. 
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longa-metragem, pois acreditamos que um corpus único seria mais adequado ao tempo            

disponível para realização desta pesquisa, nos permitindo uma avaliação mais demorada. 

 

No que diz respeito a escolha do longa metragem a ser analisado, começamos nossa seleção               

optando por trabalhar com uma das obras mais recentes do diretor. O principal motivo para               

isto foi termos percebido durante a nossa pesquisa a existência de um grande número de               

estudos que dão conta da produção realizada até os primeiros anos da década de 2000, mais                

especificamente até Má Educação (2004). Desta forma, acreditamos que escolhendo um dos            

filmes produzidos na última década - Volver (2006), Abraços Partidos (2009), A Pele que              

Habito (2011), Amantes Passageiros (2013) e Julieta (2016) - teremos maiores chances de             

traçar novas observações, ao invés de repetir aquelas que já foram escritas. Dentro deste              

grupo Julieta (2016) ainda estava sendo finalizado quando iniciamos nossa pesquisa, de            

forma que não chegou a ser considerado.  

 

Como temos o objetivo de analisar justamente o trabalho do diretor na construção de              

personagens femininas, acreditamos que Volver (2006) seria a película mais adequada, pois            

não apenas era o único filme do grupo protagonizado por uma mulher, como tinha todo o seu                 

núcleo principal formado por mulheres, oferecendo um vasto material para análise. Ademais,            

esta é uma das poucas obras do diretor onde não estão presentes personagens homossexuais              

ou transexuais, o que nos permite trabalhar apenas com as Teorias Feministas do Cinema,              

sem que precisemos recorrer ao auxílio das Teorias Queer. É importante ressaltar ainda que              

este é um dos filmes do diretor manchego onde o melodrama se faz presente de maneira                

contundente, o que, outra vez, colabora com os nossos objetivos de análise. 

 

Volver (2006) tem também um papel importante na trajetória de Almodóvar, sendo            

considerado uma de suas obras primas e um de seus filmes de maior prestígio internacional.               

A película recebeu 81 nomeações a prêmios em diferentes categorias de festivais e             

premiações, das quais ganhou 60. Dentre estes, achamos significativo ressaltar que o prêmio             

de Melhor Atriz no Festival de Cannes não foi entregue à protagonista Penélope Cruz, mas               

partilhado igualmente por todas as seis atrizes que compõem o núcleo principal de Volver              

(2006), em um gesto que não apenas simboliza a complexidade e a importância de cada uma                

destas personagens na trama, como também reflete os laços que as unem no filme. 
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Assim, considerado um retorno do diretor manchego ao universo feminino depois de um hiato              

de dois filmes onde predominou o masculino , Volver e suas mulheres nos servirão de porta               24

de entrada para tentar compreender a representação feminina no cinema de Almodóvar e os              

modos como este negocia com o melodrama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

24 Nos referimos aqui à Fale com Ela (2002) e Má Educação (2004), últimos filmes lançados pelo diretor antes 
de Volver (2006), ambos protagonizados por personagens masculinos. 
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CAPÍTULO 3 - ENTRE TRADIÇÕES E TRANSGRESSÕES 
 

 
Conforme discutimos no primeiro capítulo deste trabalho, uma das principais características           

que marca os filmes de Pedro Almodóvar é o uso particularizado que o diretor faz de                

estruturas advindas de diferentes gêneros cinematográficos, uso este que costuma ser           

caracterizado não apenas pela combinação de elementos de diferentes tradições fílmicas, mas            

principalmente pela coexistência da tradição e da transgressão. 

 

Tendo em vista o lugar crucial do melodrama nos debates acerca da representação feminina              

no cinema e a forte vinculação entre as suas estruturas e valores patriarcais, neste capítulo,               

iremos tomar esta tradição melodramática como chave de entrada para a nossa análise da              

representação feminina no cinema de Almodóvar. Com este objetivo, iremos analisar a            

narração e a mostração do longa metragem Volver, buscando identificar quais os elementos             

provenientes da representação feminina melodramática são mantidos pelo diretor na          

construção de suas personagens e quais são transgredidos por ele ao longo da obra. 

 

 

3.1 Breve sinopse 

 

Lançado em 2006, Volver é o 16º longa-metragem do diretor espanhol Pedro Almodóvar.             

Unindo o melodrama familiar à comédia e ao suspense criminal, em seus 121 minutos de               

duração o filme acompanha a história de seis mulheres: a protagonista Raimunda (Penélope             

Cruz), sua irmã Soledad (Lola Dueñas), sua filha Paula (Yohana Cobo), sua mãe Irene              

(Carmen Maura), sua tia Paula (Chus Lampreave) e Agustina (Blanca Portillo), uma vizinha             

do seu antigo povoado. Além destas personagens, que formam o núcleo central da trama,              

também participam do enredo as vizinhas Regina (María Isabel Díaz) e Inês (Neus Sanz), o               

marido de Raimunda, Paco (Antonio de la Torre), Emílio (Carlos Blanco), o dono do              

restaurante, e um auxiliar de produção de cinema (Leandro Rivera). 

 

A película começa com Raimunda, Soledad e Paula visitando seu vilarejo natal, Alcanfor de              

las Infantas, para cumprir o ritual de limpar o túmulo de seus pais. As três aproveitam a ida                  
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ao vilarejo no interior da Espanha para visitar também a já bastante debilitada Tia Paula e a                 

antiga vizinha Agustina, a quem pedem que não deixe de olhar por sua tia. No dia seguinte ao                  

seu retorno à Madrid, quando chega do trabalho, Raimunda encontra sua filha nervosa à sua               

espera no ponto de ônibus. A jovem havia matado Paco, que até então ela acreditava ser seu                 

pai, após uma tentativa de abuso. Raimunda imediatamente encarrega-se de limpar a cena do              

crime e pede à filha que, caso o crime venha a ser descoberto, diga que foi ela (Raimunda)                  

quem o matou. Quando estava prestes a colocar o corpo do falecido marido na geladeira, a                

protagonista recebe a visita do vizinho Emílio, que pede que ela fique com a chave do seu                 

restaurante para o caso de algum comprador se interessar em visitar. A personagem, que já               

havia trabalhado no local, vê no restaurante uma boa oportunidade para esconder o corpo de               

Paco temporariamente e, com a ajuda de sua filha, assim o faz. Logo após a visita de Emílio,                  

Raimunda recebe uma ligação de sua irmã, Soledad, que lhe avisa do falecimento de Tia               

Paula. Impossibilitada de ir ao enterro, ela pede que sua irmã vá sozinha às representando. 

 

Ao retornar a casa de Tia Paula para o enterro, Soledad se depara com o que ela acredita ser o                    

fantasma de sua falecida mãe. Porém Irene, mãe das meninas, está viva e estava escondida na                

casa de sua irmã Paula estes anos todos. Com a morte da irmã, a matriarca da família decide                  

se esconder no fundo do carro de Sole e partir para Madrid para se reconciliar com suas                 

filhas. Quando chega à cidade, a cabeleireira é surpreendida pela presença de sua mãe no               

fundo do seu carro e passa alguns dias até perceber que não se trata de um fantasma.  

 

Enquanto isso, Raimunda encontra um produtor de cinema que está buscando um local para              

as refeições de sua equipe de filmagem e acaba decidindo assumir o restaurante de Emílio               

sem avisá-lo. O dinheiro extra proveniente do lucro do negócio permite que Raimunda alugue              

uma van e contrate a prostituta Regina para ajudá-la a levar o freezer onde está o corpo de                  

Paco até a beira de um rio onde desejava enterrá-lo. Em meio a isto a vizinha Agustina chega                  

a Madrid para se tratar de um câncer. 

 

Após Soledad, a próxima pessoa a reencontrar Irene é sua neta Paula, que ajuda a tia a                 

esconder este segredo de sua mãe. Por fim, ocorre o reencontro entre Raimunda e Irene e                

descobrimos que Raimunda era abusada por seu pai na juventude e havia engravidado dele,              

que é o verdadeiro pai (e avô) de sua filha Paula, e que este era o motivo da distância entre as                     
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duas e o segredo que levou Raimunda a deixar o vilarejo. Nesta conversa se esclarece               

também a suposta morte de sua mãe. Ao descobrir os abusos cometidos por seu marido Irene                

tocou fogo na cabana onde ele estava com a desaparecida mãe de Agustina, matando aos dois.                

Na época, como o romance extraconjugal do marido era secreto, acreditou-se que era Irene              

quem havia morrido ao lado do marido. Para não ser presa e poder cuidar de sua irmã, a                  

matriarca passou a viver como um fantasma escondida na casa de Paula. Por fim, Irene               

resolve retornar ao vilarejo, desta vez para cuidar de Agustina, que está com câncer, uma vez                

que se sentia culpada por ter assassinado sua mãe. 

 

 

3.2 Mulheres de Família 

 

Nos atendo a esta lógica de transgressões e tradições, iremos iniciar nossa análise pelos              

elementos que mais claramente nos permitem reconhecer a presença do melodrama na            

construção do longa e que, portanto, também podem ser considerados os principais pontos de              

perpetuação das tradições melodramáticas no filme. 

 

Deste modo, investigaremos a importância do amor familiar na película e como os binômios              

razão/emoção, público/doméstico, masculino/feminino exercem importante influência na       

construção da trama e das personagens femininas do núcleo principal de Volver, que é              

composto por: Raimunda, Irene, Soledad, Paula, Agustina e Tia Paula. 

 

3.2.1 Duas tramas, um amor 

 

Por volta do décimo-sexto minuto de filme uma cena mostra Raimunda e Paco indo para a                

cama na noite em que a protagonista retorna de sua visita ao vilarejo. Deitada na cama,                

Raimunda mantém o olhar distante, como se ainda estivesse pensando em tudo que viu e               

ouviu durante a viagem. Com a chegada de Paco, a personagem começa a lhe relatar a                

situação de sua Tia Paula, mas ele não parece dar atenção ao que diz sua mulher e começa a                   

lhe fazer carícias. A protagonista, por sua vez, nega os avanços do marido, explicando que               

está se sentindo muito aflita e preocupada. Ele então, novamente desrespeitando o estado de              

espírito da personagem, começa e se masturbar, causando em Raimunda uma expressão de             
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asco e tristeza. O ângulo de filmagem em plongée e o forte tom de azul dos lençóis que                  

cobrem a cama do casal, e compõem o fundo da cena. É possível dizer que a cor, nesta cena,                   

evoca uma tradição de uso que a associa à sentimentos como a tristeza e a indiferença, desta                 

forma, podemos considerar que o azul reforça o tom melancólico e sufocante da cena. 

 

 
Figura 01 - Raimunda rejeita os avanços de Paco 

 

 
Figura 02 - Escorre uma lágrima dos olhos de Raimunda  

 

Mais do que apenas representar a infelicidade de Raimunda em sua vida conjugal, a cena               

também parece simbolizar uma questão que estará presente durante todo o filme: a dedicação              

aos problemas familiares. Quando a protagonista rejeita Paco, ela parece estar fazendo            

também uma outra opção emblemática: escolhendo devotar sua atenção e emoções às            

questões familiares em detrimento de um possível enredo romântico/conjugal. 
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Um possível antagonismo entre romance e família também se revela em outros quatro             

momentos da trama: 1) primeiro quando Raimunda revela que gostaria de levar sua Tia Paula               

para morar com ela em Madrid, mas ressalta que isso não é possível devido à presença de                 

Paco; 2) na cena em que a mesma fica sabendo da morte de Tia Paula e revela a Soledad que                    

tinha acabado de pensar em trazê-la para casa - apesar de não dizê-lo a sua irmã, o espectador                  

sabe que isso agora seria possível porque seu marido havia acabado de ser assassinado, 3) em                

duas cenas nas quais Irene ressalta que a ausência de um companheiro (marido ou namorado)               

na casa de sua filha Soledad facilita a sua presença ali.  

 

Cena 01- 08’18min 

- Quero te pagar cada mês para cuidar de minha tia. (Raimunda) 
- Não precisa me dar nada. Faço isso com muito gosto! (Agustina) 
- Eu a levaria para casa, mas estou com meu marido. Não sei onde a colocaria, mas temos                  
que fazer algo. (Raimunda) 
 

Cena 02 - 24’40 min 
 
- Agustina ligou. Tia Paula morreu.  (Soledad) 
- Quando?  (Raimunda) 
- Agora a pouco. (Soledad) 
- Juro que estava pensando em trazê-la para cá. Morreu sozinha, coitada.  (Raimunda) 
- Não chore, querida. (Soledad) 
 
Cena 03 - 44’13 min 
 
- Vai ficar por muito tempo? (Soledad) 
- Já quer se livrar de mim?  (Irene) 
- Não, só para saber…  (Soledad) 
- Ficarei até que Deus queira, se não for inconveniente.  (Irene) 
- Não.   (Soledad) 
- Quando se cansar de mim, não precisa nem dizer. Mas uma mulher separada está melhor                
com a mãe.  (Irene) 
- A não ser que tenha encontrado algum partido... 
- Não, mamãe. Estou sozinha, como sempre. (Soledad) 
- Agora não mais.     (Irene) 
 
Cena 04 - 46’52 min 
 
- E seu marido?  (Irene) 
- O que tem ele?    (Soledad) 
- Pode aparecer aqui qualquer dia?   (Irene) 
- Não acho. Faz dois anos que não sei nada dele.     (Soledad) 
- Melhor, assim ficamos as duas bem juntinhas.   (Irene) 
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Esses diálogos subentendem um antagonismo entre a presença masculina - e portanto de              25

um possível enredo romântico/amoroso - e os laços familiares, segregando os dois tipos de              

relação amorosa. Como explica Oroz, tal separação é muito presente no melodrama: 

 

O gênero trabalha com dois tipos de amor. O amor homem-mulher, cujo fim             
é o matrimônio, instituição definida pela ilustração como "sociedade         
natural", e que não passa do reflexo das relações de produção da sociedade e              
do patriarcado. O outro tipo de amor está estreitamente ligado à renúncia. O             
amor/sacrifício é importantíssimo para a conquista do céu. Assim, aparece          
com frequência obsessiva nos laços filiais e fraternais, enquanto na relação           
homem-mulher está presente quando não "podia fazer mal" a uma terceira           
pessoa. Estes dois tipos de amor têm um fim claro: a produtividade. Por isso              
são socialmente aceitos, apesar da perversão que encerram. Há outro tipo de            
renúncia, embora menos frequente, que é a motivada por uma vocação ou            
alguma causa altruísta. Neste caso, a produtividade também está         
resguardada. Esta renúncia é mais frequente no homem e aparece, por           
exemplo, em Distinto Amanhecer, quando o personagem de Pedro         
Armenadáriz abandona na juventude Andrea Palma, pois ele deve continuar          
sua militância sindical, que é o motivo de sua vida. Raramente uma mulher             
renuncia, a não ser por um interesse familiar. (OROZ, 1999, p62) 
 

 

É interessante notar também que ambas as “mães” do filme, Irene e Raimunda, têm suas               

relações românticas sacrificadas em prol do bem estar de suas filhas. Irene mata o marido ao                

descobrir os abusos que o mesmo cometia e Raimunda acoberta sem questionar o assassinato              

de Paco por sua filha Paula. Os dois acontecimentos não apenas reforçam a dicotomia amor               

romântico x amor familiar, como também reforçam a ligação entre o segundo e o sacrifício,               

assim como destacou Oroz . No tópico seguinte iremos observar mais amplamente o lugar do 

sacrifício em Volver, mas, para esta discussão, nos interessa ressaltar que é justamente o              

amor romântico destas mulheres que é sacrificado no filme em favor do amor familiar.  

 

Desta forma, ao mesmo tempo em que explicita esta oposição típica do melodrama, amor              

romântico x amor familiar, o filme também parece querer demonstrar a sua escolha pelo              

segundo, pelo amor-sacrifício ligado à família, se aproximando do que podemos chamar de             

melodrama familiar.  

 

Tal aproximação se mostra ainda mais evidente quando analisamos o enredo do longa. Volver              

(2006) pode ser decomposto em duas grandes tramas, compostas cada uma por uma série de               

25 Nestas cenas também subentende-se a presença masculina como indesejada, como uma fonte de transtorno, 
mas essa questão será mais amplamente discutida no tópico “A morte do herói”. 
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tramas menores: a) o mistério envolvendo a suposta morte dos pais de Raimunda e o               

desaparecimento da mãe de Agustina e b) o assassinato de Paco. Aqui é interessante              

perceber como estas duas grandes tramas separam também os dois grandes papéis familiares             

desempenhados pela protagonista: o de filha e o de mãe.  

 

A primeira trama, na qual a protagonista ocupa o lugar de filha, diz respeito ao núcleo que                 

iremos chamar de família parental, na qual os pais de Raimunda ocupam o topo da               

hierarquia. Este núcleo é composto por sua mãe Irene, sua irmã Soledad e sua tia Paula.                

Agustina também está inscrita neste núcleo como uma espécie de “agregada”, assim como             

Paula, que aqui atua mais como sobrinha e neta do que como filha.  
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Já a trama do assassinato de Paco ocorre no núcleo que se organiza a partir da maternidade e,                  

em menor escala, do matrimônio da protagonista, constituindo o que iremos denominar de             

família conjugal. Consideramos como parte deste núcleo familiar a mãe Raimunda, a filha             

Paula e o marido Paco.  
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Apesar de, em larga medida, fazerem parte de uma mesma família, a separação entre estes               

núcleos fica mais explícita quando observamos que durante quase todo o filme as tramas              

ocorrem de forma paralela, sem se tocar, uma vez que a segunda é mantida em segredo por                 

Raimunda e Paula. Em apenas dois momentos há uma interseção entre as histórias, o primeiro               

é quando a noite do assassinato coincide com o dia da morte de Tia Paula, impedindo que                 

Raimunda vá ao enterro e fazendo com que Soledad reencontre a mãe primeiro. Porém, é               

justamente esta coincidência que abrirá espaço para uma separação ainda maior entre as             

tramas, uma vez que as irmãs passarão a esconder segredos mutuamente: enquanto Raimunda             

tratará de encobrir a morte de Paco, Soledad esconderá o retorno da mãe. O segundo               

momento de encontro entre as tramas é quando Raimunda leva sua filha para dormir na casa                

da tia Soledad, na noite em que decide enterrar Paco, e por causa disso a menina acaba                 

descobrindo a presença da avó na casa.  

 

Nestes dois pontos observamos um vazamento entre os núcleos, primeiro quando a ligação de              

Soledad traz o núcleo familiar para dentro da casa de Raimunda, lugar do núcleo conjugal e                

cena do crime. Depois quando Paula fica sozinha na casa de sua tia, momento em que deixa a                  

posição de filha e passa a participar como sobrinha e neta, deixando o núcleo conjugal para                

retornar ao núcleo familiar onde foi apresentada no início do filme. 
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Figura 03 - Soledad liga para contar sobre a morte de Tia Paula enquanto Raimunda cuida do corpo de Paco 

 

 
Figura 04 - Raimunda deixa Paula na casa de sua tia Soledad 

 

Mas, exceto por estes dois contatos, Raimunda e Paula atravessam toda trama relativa à morte               

de Paco sozinhas, sem jamais revelar a situação a alguém, nem mesmo à irmã/tia Soledad.               

Quando questionada sobre o porquê de não ir ao enterro de Tia Paula, Raimunda diz apenas                

que está ocupada, e mais tarde mente para sua irmã dizendo que naquela noite Paco a havia                 

deixado. Depois, na noite em que vai enterrar Paco, Raimunda diz à tia de Paula que Paco vai                  

até sua casa para conversar e recolher suas coisas. 

 

De certo modo, além de reforçar os dois principais papéis familiares da protagonista, a              

separação entre estes núcleos reflete ainda o distanciamento entre Irene e Raimunda, uma vez              

que antes de Irene desaparecer ela e sua filha não estavam se falando. Assim, podemos               
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entender que a separação entre as duas histórias simboliza também o afastamento entre os              

papéis de mãe e de filha desempenhados por Raimunda. 

 

Da mesma forma, no final do filme, o reencontro e reconciliação das duas marca também a                

união dos dois núcleos. Neste momento, vemos pela primeira vez todas as mulheres da              

família sentadas juntas à mesa. Ademais, posteriormente, Raimunda irá dizer a sua mãe que              

precisa lhe contar algumas coisas sobre Paco, possivelmente se referindo aos acontecimentos            

ligados a sua morte, o que simboliza também uma possível abertura entre as tramas.  

 

A morte de Paco também acaba por beneficiar esta reunião, pois ao se revelar a não                

existência de laços sanguíneos entre Paula e Paco - sendo a menina na verdade filha de seu                 

próprio avô e, portanto, simultaneamente filha e irmã de Raimunda - o próprio núcleo              

conjugal que a protagonista havia criado deixa de fazer sentido e passa a se misturar ao                

parental. Deste modo, as identidades de mãe e filha de Raimunda não apenas de reconciliam               

como também se misturam. 

 

 

3.2.2 Mães e filhas 

 

Além da centralização em problemas familiares, em Volver é possível perceber a            

permanência de outras características típicas da representação feminina no melodrama          

familiar: a) as personagens são construídas a partir de seu papel familiar ; b) seus               

enredos fazem parte da esfera do privado; c) as personagens são inscritas            

majoritariamente no ambiente doméstico; d) elas têm seu lado emotivo ressaltado;.           

Estes quatro pontos ressaltam a divisão público/privado - razão/emoção - homem/mulher           

ligada não apenas às tradições melodramáticas, mas também às próprias tradições patriarcais,            

como ressalta Oroz: 

 

Para entender o significado mítico da mulher em nossa sociedade, é           
necessário pensar no patriarcado como o sistema que a coloca através de            
uma rede formada por tradições, mitos leis, pressões e pela divisão do            
trabalho, na esfera do privado e do afetivo. No entanto, ao homem            
corresponde o domínio do público e da razão. Portanto, a mulher é inferior,             
pois só lhe cabe o mundo da "realização pessoal", enquanto cabe ao homem             
o universo da idoneidade profissional.  
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O melodrama foi um reflexo fiel da divisão público/privado e, como todo            
veículo de comunicação de massas, reafirmou esta dicotomia, não         
decepcionando as expectativas do imaginário coletivo dos espectadores."        
(OROZ, 1999, p74) 

 

Na análise que apresentamos acima já é possível notar a construção das personagens a partir               

de seu aspecto familiar e o caráter privado dos problemas apresentados pelo enredo.             

Conforme demonstramos, apesar de sabermos que Raimunda agora administra o próprio           

restaurante e que Soledad mantém um salão ilegal, são majoritariamente suas facetas de mãe,              

filha e irmã que interessam ao desenvolvimento da trama. O mesmo ocorre com Irene, Tia               

Paula, Paula e Agustina que não têm qualquer outro aspecto desenvolvido exceto o familiar,              26

não existe mais nada que saibamos sobre estas mulheres, além do fato de serem mães, tias,                

irmãs e filhas. 

 

Ademais, os conflitos e resoluções que acompanhamos em Volver dizem respeito à vida             

privada e familiar destas personagens, e não há problemas sociais ou profissionais, por             

exemplo. Raimunda precisa encobrir o assassinato cometido por sua filha, Soledad deseja            

entender o retorno de sua mãe, Irene busca se reconciliar com as filhas, Paula quer esquecer a                 

tentativa de abuso que sofreu e Agustina deseja esclarecer o desaparecimento de sua mãe. 

 

No que diz respeito a inscrição destas personagens no ambiente doméstico, tal característica             

pode ser notada principalmente através da observação dos cenários: nós conhecemos a casa             

de cada uma das protagonistas e até mesmo o quarto de Paula - o que para uma adolescente                  

corresponderia a sua casa. Ademais, boa parte das sequências se desenvolvem entre as casas              

das personagens. O assassinato de Paco acontece na casa de Raimunda, quase todas as cenas               

do retorno de Irene ocorrem na casa de Soledad, as reuniões familiares que marcam o início e                 

do final do filme ocorrem na casa da Tia Paula. Desta forma, o filme inscreve estas mulheres                 

majoritariamente no ambiente doméstico-familiar.  

 

26 Além do lugar de filha que busca por sua mãe, Agustina também ocupa o lugar de vizinha. Mas devido à                     
proximidade que tem com a família de Raimunda, permitida em boa parte também pelo estilo de vida do                  
interior, pode ser vista como uma espécie de “agregada”,uma extensão dos laços familiares. 
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Figura 05 - Casa de Tia Paula 

 
Figura 06 - Casa de Agustina 

 

Figura 07 - Casa de Raimunda 
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Figura 08 - Casa de Soledad 

 
Figura 09 - Quarto de Paula 

 

Nestes cenários a cozinha ocupa uma posição central, não apenas como um espaço de              

atividades domésticas, mas também como um lugar de confraternização familiar e de            

acontecimentos importantes. É na cozinha que Paco é assassinado, é na cozinha que Soledad              

conta a Raimunda que sua mãe retornou e é também na cozinha que as quatro mulheres                

(Irene, Raimunda, Soledad, Paula) se reúnem no final do filme para partilhar uma refeição.              

Mais adiante veremos que a cozinha servirá ainda de cenário de importantes transgressões. 
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Figura 10 - Tia Paula convida as personagens para ir à cozinha no início do longa 

 

 
Figura 11 - Assim que chega em casa Raimunda vai para a cozinha preparar o jantar de Paco 

 

 
Figura 12 - Soledad revela a Raimunda o retorno de Irene 
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Figura 13 - No final do longa Irene, Raimunda e Soledad preparam uma refeição juntas na cozinha de Tia Paula 
 

 
Figura  14 - Personagens partilham uma refeição na cozinha, no final do filme 

 

 

Além do ambiente doméstico, as vemos também fortemente vinculadas às atividades           

domésticas: limpar, cozinhar e cuidar do bem estar de filhos e parentes são obrigações              

constantes desde a sequência de abertura do filme, quando vemos um grande número de              

mulheres, inclusive a protagonista, limpando o túmulo de seus familiares: 

 

 

 



 
 
 

57 

 
Figura 15  - Raimunda limpa a lápide de seus pais 

 

 
Figura 16 - Quando chegam do cemitério, Tia Paula pergunta sobre a limpeza da lápide de sua irmã 

 

 
Figura  17 - Ao chegar de viagem, Raimunda coloca um avental e começa a limpar a bagunça deixada por Paco 
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Figura 18 - A protagonista também lava os pratos sujos deixados por seu marido 

 

Por fim, no que diz respeito à dicotomia razão/emoção, é possível notar que as personagens               

também estão fortemente inscritas no domínio da emoção. Os sentimentos destas mulheres,            

em especial os da protagonista Raimunda, são constantemente postos em evidência. As            

lágrimas, essenciais no cinema melodramático, mantém seu lugar de destaque no filme de             

Almodóvar. Assim como as lágrimas, a entonação e as expressões exacerbadas das            

personagens ajudam a reforçar o tom emotivo das cenas. Nestas cenas também é possível              

notar que o diretor dá preferência a planos próximos, e principalmente a closes, que              

evidenciam suas expressões e lágrimas. 

 

 
Figura  19 - Raimunda se emociona ao se despedir de sua tia doente 
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Figura  20 - Raimunda chora ao ver o corpo de seu marido 

 

 
Figura  21 - E derrama ainda mais lágrimas ao ouvir o relato de sua filha 

 

 
Figura  22 - Paula também chora ao contar para sua mãe o que aconteceu 
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Figura 23 - A protagonista se emociona ao interpretar uma canção de sua juventude 

 

 
Figura 24 - Irene também se emociona ao ouvir a filha cantar 

 

 
Figura  25 - Os olhos de Raimunda se enchem de lágrimas ao saber que sua mãe havia voltado 
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Figura  26 - A personagem chora ao rever sua mãe 

 

 
Figura 27 - Irene também se emociona com o reencontro 

 

 
Figura  28 - Ao sair da casa de Soledad, Raimunda cai no choro 
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Figura 29 - E mais uma vez se emociona ao relembrar o passado com sua mãe 

 

A emotividade das personagens está presente também nas muitas demonstrações de carinho.            

As cenas de chegada e despedida do longa, assim como algumas das cenas de maior emoção,                

são marcadas por calorosos beijos e abraços, que reforçam o caráter afetivo das mesmas.  

 

 
Figura  30 - Raimunda e Tia Paula se despedem com um abraço apertado 
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Figura 31 - Todas as personagens trocam beijos na despedida 

 
Figura  32 - Raimunda abraça sua filha ao saber o que havia acontecido na noite do assassinato 

 
Figura 33 - Novamente Raimunda tenta consolar sua filha com um abraço 
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Figura 34 - Soledad e Agustina se abraçam no enterro de Tia Paula 

 

 
Figura 35 - Paula faz carinho no braço de sua mãe enquanto ela chora 

 
Figura 36 - Raimunda abraça sua mãe quando elas se reconciliam 
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Figura 37 - Um abraço entre mãe e filha também aparece nos minutos finais da película 

 
 

Um outro importante símbolo deste cuidado com os entes queridos em Volver está na comida,               

que no filme funciona também como uma forma de carinho. As personagens se presenteiam              

com potes de quitutes e estão sempre preocupadas em alimentar aqueles que amam, o que               

reforça não apenas a sua emotividade mas também seus traços maternais.  

 

 
Figura 38 - Tia Paula oferece as visitas o bolinhos preparados por Irene 
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Figura 39 - Irene deixa potes de comida com os nomes de cada uma de suas filhas, para que elas levem para casa 

 

 
Figura 40 - Raimunda se mostra preocupada com a alimentação de sua tia, que está doente e senil, e Agustina a 

tranquiliza explicando que todos os dias leva pão para ela 
 

 
Figura 41  - Raimunda coloca o jantar para Paco 

 

 



 
 
 

67 

 
Figura 42 - Raimunda leva uma refeição completa para dividir com sua irmã Soledad 

 

 
Figura 43 - No final, a partilha de uma refeição marca a reunião da família 

 

É importante ressaltar, porém, que esta inclinação para a emoção presente no filme não é               

incapacitante e, em muitas passagens, as personagens apostam na razão para resolver seus             

problemas de maneira autônoma. Como é o caso de Raimunda, que não apenas consegue              

resolver sozinha a situação do assassinato, como também demonstra perspicácia ao se            

aproveitar uma oportunidade para começar seu próprio negócio. O mesmo ocorre com sua             

mãe Irene, que consegue escapar da condenação pelo crime que cometeu, e com Paula, que               

logra se defender do ataque de seu padrasto.  

 

Entendemos que esta inscrição da trama e das personagens femininas em um universo             

familiar-privato-emotivo é o principal ponto de consonância do longa metragem não apenas            
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com as tradições de representação da mulher advindas do melodrama familiar, mas também             

com os valores patriarcais comumente partilhados por esta tradição fílmica. Nos tópicos            

seguintes, porém, nos dedicaremos a investigar como, apesar de inscrever suas personagens            

em locais de fala tão tradicionais, Almodóvar consegue criar interessantes transgressões a            

este mesmo universo. 

 

 

3.3 - Limpando o sangue:  sacrifício, moral e punição 

 

Conforme ressaltamos no tópico anterior, no melodrama o amor familiar está profundamente            

vinculado ao sacrifício, mais especificamente ao sacrifício materno em favor da prole.            

Repetidas vezes as mães melodramáticas são apresentadas como o lugar da resignação e do              

sofrimento, ou, como explica Oroz, como personagens “definidos pela bondade e pela            

capacidade mística de se sacrificarem por seus filhos” (1999, p.76). 

 

O amor-sacrifício filial erige a figura da mãe como síntese de que qualquer             
sacrifício é justificável em prol do bem-estar de um filho [...] A iconografia             
do amor-sacrifício está vinculada às imagens relacionadas com o sofrimento          
da Virgem Maria pela perda de Jesus Cristo. (OROZ, 1999, p.64-65) 
 

 

Em Volver, estes martírios não apenas se mostram presentes na trajetória das duas mães -               

Irene e Raimunda - como desempenham um papel central na história. E é justamente no mito                

do sacrifício materno, tão caro ao melodrama familiar, que primeiro identificaremos algumas            

das transgressões inscritas por Almodóvar. 

 

Logo nas primeiras sequências da película Paula sofre uma tentativa de abuso e, ao tentar se                

defender, acaba matando seu padrasto. Sua mãe, Raimunda, ao saber do que ocorreu, põe a               

sua própria liberdade em risco para tentar proteger a filha. Primeiro a personagem pede a               

Paula que, caso o crime venha a ser descoberto, diga que foi sua mãe que matou Paco e que                   

ela nada viu pois não estava em casa no momento. Em seguida, a protagonista irá limpar a                 

cena do crime e fazer todo o possível para esconder a última evidência: o corpo de Paco. 
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Em seu sacrifício, a personagem precisará ainda faltar ao enterro de sua tia mais próxima, que                

a ajudou quando ela própria foi abusada na juventude; enganar Emílio, o dono do restaurante               

onde ela esconderá o corpo de Paco e que posteriormente irá assumir às escondidas; fechar               

negócio de forma irregular com um auxiliar de produção de cinema e ainda envolver a               

vizinha Regina na situação, contratando-a para ajudar a enterrar o corpo. 

 

 
Figura 44 - Raimunda diz a Paula que caso o crime seja descoberto ela irá assumir a culpa 

 
 

 
Figura 45 - Em seguida a personagem se prepara para começar a limpar a cena do crime 
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Figura 46 - Raimunda e Regina enterram o freezer com o corpo de Paco à beira de um rio 

 

No caso de Irene, a matriarca descobre depois de muitos anos que sua filha não apenas era                 

abusada pelo pai, como havia engravidado dele e por isso tinha se afastado dela e do povoado                 

do interior. Enfurecida com a situação, a mãe de Raimunda resolve vingar a filha ateando               

fogo na tenda onde estavam seu marido e a amante dele, a mãe de Agustina. O casal morreu                  

carbonizado e, como o caso deles era secreto, os vizinhos logo deduziram que era Irene quem                

estava junto ao seu marido. A personagem então se aproveita da situação para deixar que               

todos pensem que ela está morta, escapando de possíveis investigações e passando a viver              

escondida na casa de sua irmã.  

 

Em ambos os casos o sacrifício materno ocorre através de ações transgressoras, que rompem              

não apenas com a lei mas também com a moral cristã do melodrama. Irene, além de cometer                 

um assassinato, o faz possivelmente como um ato de vingança, uma vez que sua filha já                

morava em Madri e não mais estava em perigo. Ademais, a personagem também engana sua               

família e o vilarejo, deixando que todos acreditassem que ela estava morta. A trajetória de               

Raimunda é semelhante, e a personagem torna-se cúmplice do assassinato cometido por sua             

filha ao esconder as evidências. Ademais, assim como Irene, Raimunda precisará enganar e             

mentir para conseguir resolver a situação. 
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Figura 47 - Irene conta a Raimunda como tudo ocorreu 

 

 

Desta maneira, é possível notar que o amor-sacrifício das mães de Volver se distancia tanto               

da pureza quanto da resignação que lhes são habituais nesta tradição fílmica. Mesmo sendo              

apresentadas como bondosas e maternais, as mães de Volver são também criminosas e levam              

as mãos sujas do sangue de seus maridos, não mais remetendo à figura da Virgem Maria                

sugerida por Oroz (1999). Ademais, nenhuma das duas adota uma posição resignada em             

relação aos acontecimentos, pelo contrário. Além de tomarem medidas drásticas para           

protegerem seus filhos, as personagens também agem, com sucesso, para escapar das            

punições por seus crimes/sacrifícios, interferindo de forma ativa no desenlace de suas            

próprias histórias e se negando a aceitar passivamente um possível futuro trágico.  
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Figura 48 - Raimunda com a arma do crime 

 
O desfecho da história, por sua vez, ratifica este enfrentamento da moral cristã e das rígidas                

noções de bem/mal normalmente presentes no melodrama, uma vez que nenhuma das duas             

personagens é punida diretamente por seus crimes. Raimunda consegue encobrir o           

assassinato cometido pela filha, permitindo que ambas sigam com suas vidas. Já Irene, apesar              

de ter passado todos esses anos vivendo como um fantasma, o fez para cuidar de sua irmã e                  

não porque esta era a sua única opção. Assim como ressalta no próprio filme, a personagem                

poderia ter se escondido em Madri, onde ninguém a conhecia e ela poderia viver livremente,               

mas não o faz por preocupação com sua irmã. Depois, retorna para cuidar de Agustina, de                

quem tirou a mãe e se sente em dívida. Mas, exceto seu laço para com estas duas mulheres,                  

nada a impedia de se esconder em outro lugar, onde não seria reconhecida. Além disso, a                

personagem atinge seu objetivo de se reconciliar com suas filhas e agora, mesmo vivendo              

novamente como fantasma, poderá voltar a conviver com elas. 

 
Figura 49 - Mãe e filha combinam de continuar se encontrando 
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Ainda sobre este estes crimes, é importante ressaltar outros dois jogos transgressivos            

construídos por Almodóvar: o primeiro é quando Raimunda utiliza suas habilidades de            

limpeza para eliminar as evidências do crime e o segundo quando a crença do vilarejo na                

felicidade matrimonial de Irene permite que esta escape de uma possível condenação.  

 

Quando se depara com o corpo sem vida de Paco no chão da cozinha, são justamente as suas                  

habilidades de limpeza que permitem a Raimunda eliminar todos os vestígios do acontecido.             

O exame desta sequência nos permite perceber que o diretor constrói uma analogia entre a               

limpeza da cena do crime e as atividades cotidianas de limpeza realizadas pela protagonista.              

Desta maneira, Almodóvar parece reverter a ligação entre mulheres e habilidades domésticas,            

tão reforçada pela ideologia patriarcal, a favor da personagem, ao fazer destas uma arma de               

defesa que contribuirá para que ela e a Paula saiam impunes da situação. 

 
Figura 50 - Raimunda coloca toalhas de papel para absorver o excesso de sangue 

 
Figura 51 - Em seguida, limpa o chão com um esfregão 
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Figura 52 - Torce o excesso de sangue 

 

Esta analogia parece ficar ainda mais clara quando, em dois momentos desta sequência, o              

diretor repete os mesmos enquadramentos utilizados para mostrar Raimunda limpando a casa            

na noite anterior. Ademais, é importante lembrar que antes de chegar à cena do crime, as                

sequências anteriores tinham reforçado a ligação entre as personagens e estas habilidades            

domésticas, mostrando a personagem limpando a lápide de seus pais, a sua própria casa e               

ainda realizando atividades de limpeza em seu trabalho. 

 

 
Figura 53 - Raimunda lava os pratos na noite anterior 
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Figura 54- Raimunda lava a arma do crime 

 

 
Figura  55 - Raimunda joga fora as latas de cerveja deixadas por Paco 

 

 
Figura  56 - Raimunda joga fora papéis ensopados de sangue 
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O segundo jogo transgressivo aparece quando a crença partilhada entre os moradores do             

povoado de que Irene e seu marido tinham um casamento feliz fez com que todos pensassem,                

inclusive suas filhas, que ela tinha morrido junto ao seu marido no incêndio. Isto permitiu que                

Irene deixasse de ser alvo de qualquer possível desconfiança e pudesse sair impune do crime.               

Com isso Almodóvar não apenas ironiza o ideal do “casamento feliz”, apresentando esta             

como uma ideia ingênua, como também inverte o infeliz matrimônio de Irene a seu favor.               

Apesar do seu casamento ter sido fonte de muitos problemas - como as traições do marido e                 

os abusos à filha - no momento de sua vingança, ironicamente, os anos ao lado de seu marido                  

se viram ao seu favor e funcionam como elemento de proteção, evitando a sua punição. 

 

Por fim, é importante perceber que a reação das personagens, em especial a resposta de Irene,                

desafiam as reações recorrentemente traçadas para personagens femininas no cinema          

melodramático. Como bem ressalta Rowe (2011), nesta tradição fílmica a raiva feminina            

costuma ser representada através de lágrimas ou de histeria, mas não da violência, como              

ocorre em Volver. 

 

Desta maneira, as transgressões apontadas neste tópico são significativas do ponto de vista da              

construção das personagens femininas, pois: a) rompem com o modelo de apresentação            

destas como seres moralmente ideais; b) abrem espaço para a retirada destas personagens              

do lugar de vítimas passivas, seja dos seus companheiros ou do destino; c) subvertem a               

tradicional associação das mulheres com o casamento e com as atividades domésticas; d)             

permitem às  personagens expressar sua raiva de maneira não-passiva. 

 

 

3.4 - De casa para o trabalho, do trabalho para casa 

 

Das oito personagens que compõem o núcleo de Volver (Raimunda, Soledad, Irene, Paula,             

Tia Paula, Agustina, Regina e Inès) apenas três têm seu lado profissional representado na              

grande tela e, novamente neste aspecto, Almodóvar caminha em uma linha tênue entre a              

consonância e dissonância. 
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No filme, Soledad mantém um salão ilegal dentro de sua própria casa e Raimunda começa a                

trama dividida entre três empregos: trabalha na cozinha de um restaurante, em uma             

lavanderia e na limpeza do aeroporto - posteriormente a protagonista passará a administrar o              

antigo restaurante de Emílio - e Regina se prostitui para viver. Neste primeiro momento              

iremos analisar o aspecto profissional de Raimunda e Soledad e, no capítulo seguinte,             

analisaremos, sob outro olhar, a influência da profissão de Regina na construção do filme. 

 

 
Figura 57 - Raimunda prepara hambúrgueres no seu primeiro trabalho 

 

 
Figura 58 - Em seguida vai trabalhar em uma lavanderia 
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Figura  59 - Por fim, trabalha na limpeza do aeroporto 

 

 
Figura  60 - Soledad presta serviços de cabeleireira em sua casa 

 

Em um primeiro momento destaca-se o caráter conservador destas escolhas: cuidar da beleza,             

limpar, lavar e cozinhar são atividades comumente atribuídas às mulheres pela lógica            

patriarcal. No caso de Raimunda é possível notar ainda uma continuidade entre suas tarefas              

domésticas e aquelas que ela desempenha fora de casa. Já no caso de Soledad, o fato de seu                  

salão funcionar dentro de casa reforça sua inscrição no ambiente doméstico. 

 

Assim como o aspecto doméstico, a família também se infiltra no trabalho de ambas as               

mulheres. No caso de Raimunda isto aparece pela primeira vez quando ela, mesmo durante o               

trabalho, para um minuto para ligar para sua filha. Já Soledad coloca a mãe para trabalhar em                 

seu salão, como parte do seu disfarce.  
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Figura  61 - No trabalho, Raimunda telefona para Paula 

 

 
Figura  62 - Irene trabalha no salão improvisado na casa de Soledad 

 
 

Posteriormente, ao passar a administrar o restaurante, Raimunda irá colocar sua filha para             

ajudá-la com o negócio. No dia da festa de encerramento das filmagens, em especial,              

percebemos uma forte intromissão das questões familiares no novo ambiente de trabalho da             

protagonista. Primeiro sua irmã Soledad aparecerá no local para devolver a mala com as              

coisas de Tia Paula. Neste mesmo dia, questões familiares voltam a aparecer no ambiente              

profissional da personagem: aproveitando a presença de alguns músicos na festa, Raimunda            

decide cantar uma música que sua mãe lhe ensinou na juventude e, sem que ela saiba, Irene                 

acompanha tudo escondida dentro do carro de Soledad. 
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Figura  63 - Paula ajuda sua mãe no restaurante 

 

 
Figura  64 - Soledad aparece no trabalho de Raimunda para falar de questões familiares 

 

 
Figura  65 - Raimunda, Soledad e Paula aparecem reunidas no dia da festa de encerramento 
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Figura  66 -  Raimunda interpreta “Volver” 

 

 
Figura  67 - Irene ouve tudo escondida no carro e se emociona 

 
 

 
Porém, não apenas de um diálogo com as tradições é constituída a representação profissional              

destas mulheres. O primeiro ponto a se notar é que, apesar de parecem muito ligados a                

convenções patriarcais, são estes trabalhos que garantem às personagens a sua autonomia.            

Soledad é capaz de se sustentar sem ajuda e Raimunda, apesar de partilhar com Paco as                

despesas de casa no início do filme, mostra-se capaz de garantir sustento para ela e a sua                 

filha, após a morte do marido. Desta maneira, o marido é retirado do tradicional lugar de                

único ou principal provedor. 

 

O trabalho de Raimunda também exerce um papel importante na resolução da trama: além de               

permitir que ela realize seu sonho de ter um restaurante, ele lhe permite esconder o corpo de                 
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seu marido e obter o dinheiro extra necessário para montar um esquema para se livrar do                

corpo - contratar Regina para lhe ajudar e alugar um furgão. Em menor escala, o trabalho de                 

Sole também a ajuda a acobertar a presença de sua mãe, que ela apresenta como uma                

cabeleireira russa que ela havia recolhido da rua. Desta forma, as duas ocupações             

profissionais ajudam estas mulheres a resolver seus problemas familiares. 

 

Também achamos importante ressaltar que após a morte de Paco são justamente as             

habilidades culinárias da personagem, que aparentemente perpetuam tradições        

melodramáticas e patriarcais, que irão lhe permitir não apenas manter sua família, como             

também juntar o dinheiro necessário para livrar-se da prova final do crime. Além disso, o               

assassinato do marido de Raimunda que irá ocasionar as situações que lhe permitirão realizar              

o antigo sonho de ter um restaurante. Desta maneira, Almodóvar novamente reverte            

elementos que tradicionalmente estão ligados à repressão feminina - o marido e a atividades              

culinárias - e os coloca para agir como elementos libertadores da personagem.  

 

No filme, uma faca de cozinha acaba se tornando um importante símbolo dessa             

transformação. Em um primeiro momento a faca aparece como símbolo das obrigações            

domésticas da personagem. Em seguida, esta mesma faca irá ser utilizada para tirar a vida de                

Paco. E por fim voltará a aparecer no restaurante, onde novamente Raimunda cozinha, mas              

desta vez para manter um negócio próprio. Assim, sua trajetória acompanha a libertação de              

Raimunda da situação patriarcal onde estava no início do filme. 

 

 
Figura  68 - A faca em sua primeira aparição, representando as atividades domésticas da personagem 
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Figura  69- Raimunda limpa o sangue de Paco da faca 

 

 
Figura  70 - Vemos a faca que foi utilizada para matar Paco no restaurante de Raimunda 

 
 

Por fim é interessante notar que apenas três personagens tem seu lado profissional explorado              

no filme - Raimunda, Soledad e a prostituta Regina - e que, em todos os casos, o trabalho                  

destas mulheres mantém relações com a ilegalidade. O salão de Soledad funciona de forma              

informal em sua casa, Regina é uma imigrante ilegal que se prostitui para sobreviver e               

Raimunda coloca o restaurante para funcionar sem avisar ao seu proprietário. Esta            

irregularidade parece ressaltar o caráter transgressor das personagens. 
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3.5 - Amigas e companheiras 

 

Outro aspecto interessante a ser observado no filme é a relação de amizade e solidariedade               

construída entre as personagens femininas e como esta colabora com o empoderamento            

dessas mesmas personagens.  

 

Neste tema, o primeiro ponto de transgressão que se destaca diz respeito a Regina, uma               

prostituta dominicana que vive no bairro. Em seu estudo sobre o melodrama, Silvia Oroz              

aponta que nesta tradição fílmica existem seis estereótipos femininos recorrentes, dentre eles            

o da prostituta que, em geral, representa o lugar da ameaça:  

 

"No universo mítico, a "inferioridade" feminina junta-se ao perigo potencial          
que representa todo "inferior" e que compromete a ordem estabelecida.          
Assim, o binômio inferioridade/periculosidade rege os seis protótipos        
femininos básicos do melodrama: a mãe, a irmã, a namorada, a esposa, a má              
e/ou prostituta e a amada. Os quatro primeiros protótipos estão vinculados à            
"inferioridade"; o quinta, à periculosidade e o sexta, ao binômio interligado.           
Os protótipos mencionados estão integrados aos valores da sociedade         
patriarcal, formando parte da padronização da linguagem e da narrativa          
cinematográficas permitida pela cultura de massas." (OROZ, 1999, p75) 

 

Se a aproximação com esse tipo de personagem costuma representar uma ameaça à honra e à                

reputação das mulheres melodramáticas, este envolvimento não será um tabu em Volver. A             

personagem não apenas é tratada com naturalidade, como tem a amizade das protagonistas,             

que é demonstrado logo em sua primeira aparição. Ao chegar de viagem e ver a vizinha                

saindo para trabalhar, Raimunda pede a sua irmã que lhe dê uma carona até o centro - em                  

uma demonstração de simpatia e solidariedade. Além disso, ao contrário do esperado em um              

melodrama tradicional, a personagem não é apresentada como um lugar de suspeita, e tem a               

confiança da protagonista, que irá recorrer a ela buscando ajuda em dois momentos.  

 

O primeiro é quando Raimunda está tentando juntar o recursos necessários para preparar a              

primeira refeição do restaurante. Apesar de não ter dinheiro para emprestar naquele            

momento, Regina cede a vizinha uma carne de porco que havia acabado de comprar, ficando               

ela própria sem jantar. Após receber pelo serviço, a protagonista irá retribuir a generosidade              

da amiga, pagando pela carne um valor maior do que aquele originalmente pago pela vizinha.  
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Após alguns dias, Raimunda decide contratá-la para ajudar a enterrar o freezer com o corpo               

de Paco, confiando a ela uma participação importante em uma situação delicada de sua vida,               

que a protagonista não havia divido nem com sua irmã. Apesar de perceber que o pedido de                 

Raimunda é estranho e possivelmente envolve uma situação perigosa, Regina ajuda a            

protagonista e mantém segredo sobre o ocorrido. Como pagamento, ao invés de dinheiro, ela              

oferece um acordo a Raimunda: a protagonista fornecerá os materiais e permitirá que ela              

prepare drinks no restaurante à noite, ficando com o lucro das vendas - escolha que reforça                

também a vontade da personagem de mudar de profissão. A protagonista aceita a proposta de               

Regina que vira, em certa medida, sua sócia no bar. Ainda nesta noite, Regina voltará a                

demonstrar solidariedade com a vizinha, se oferecendo para fazer o trabalho pesado de cavar              

a cova, uma vez que Raimunda demonstra não ter muita habilidade com isto. 

 

 

Figura  71  - Regina vende drinks no restaurante 
 

Neste segundo momento a solidariedade feminina é novamente apresentada como um laço            

benéfico para ambas as personagens. Com a ajuda desta mulher, Raimunda consegue se livrar              

da última prova do crime cometido por sua filha. E, com a ajuda da protagonista, Regina                

encontra uma oportunidade de mudar de vida e deixar a prostituição. Além disso, o fato do                

diretor ter dado justamente à prostituta este lugar de confiança, pode ser entendido como uma               

vontade de desconstruir este estereótipo feminino e de refutar os julgamentos morais que o              

cercam, naturalizando a personagem e se afastando da ideia de que uma mulher com esta               

ocupação não é digna da confiança e do convívio com as demais mulheres. 
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Inés, a outra vizinha de Raimunda, apesar de ter uma aparição menor, também expressa esta               

rede de solidariedade. Assim como Regina, Inês cede a Raimunda morcilhas e biscoitos             

amanteigados que havia acabado de trazer para si de seu vilarejo natal, com a promessa de                

receber pelos produtos no dia seguinte. Posteriormente veremos ainda a personagem           

ajudando no restaurante no dia da festa de encerramento. 

 

As vizinhas Regina e Inês também serão importantes para uma outra pequena transgressão: a              

substituição da força física masculina através do trabalho conjunto feminino. Em dois            

momentos do filme Raimunda precisa transportar itens pesados - primeiro quando leva a sua              

geladeira para o restaurante de Emílio e depois quando precisa colocar o freezer com o corpo                

do falecido marido na van - nos dois casos, ao invés de pedir auxílio a algum homem, a                  

personagem recorre novamente a ajuda das vizinhas e, juntas, elas se mostram capazes de              

transportar os dois objetos, dispensando uma presença masculina. 

 

 
Figura  72 - Juntas, Raimunda, Inês e Regina conseguem levar a geladeira até o restaurante 
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Figura  73 - Depois, com a ajuda de três vizinhas, Raimunda consegue colocar o freezer na van 
 

Outra personagem na qual podemos notar a presença desta solidariedade mútua é em             

Agustina. Primeiro a personagem se mostra solidária com Tia Paula, comprando-lhe o pão             

todos os dias e verificando se esta responde aos seus chamados. Depois, quando descobre que               

está com câncer, é ela quem recebe a solidariedade de Raimunda e Irene. 

 

Quando está no hospital em Madrid, liga para a protagonista pedindo que esta lhe faça uma                

visita. Inicialmente Raimunda avisa que está bastante ocupada - tinha planos de enterrar Paco              

este dia - porém, ao saber da doença da antiga vizinha, a personagem vai imediatamente ao                

hospital e ainda a leva flores para a amiga. 

 

 
Figura  74 - Raimunda visita Agustina no hospital 
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Posteriormente, Irene também irá se solidarizar com a personagem, que tem câncer, e decide              

voltar a viver como um fantasma para poder cuidar da mesma durante sua doença. A mãe de                 

Raimunda foi a responsável pela morte da mãe de Agustina e resolve reparar seu ato               

cuidando da vizinha em seus últimos momentos. 

 

A pesquisadora Melanie Nash, que investiga a representação da amizade feminina no cinema,             

ressalta que apesar de ser possível se notar algum avanço na variedade de papéis femininos e                

nas representações de amizades entre mulheres nas produções mais recentes, pouco mudou            

no que diz respeito ao nível de influência dos discursos patriarcais na construção dessas              

representações desde a era clássica hollywoodiana, na qual o melodrama cinematográfico           

instituiu boa parte de suas bases: 

 

Ao invés de retratar amizades leais entre mulheres, filmes da Hollywood           
clássica geralmente retratam amargas rivalidades entre mulheres, geralmente        
competindo por um homem. Não é comum aparecer mais de um personagem            
central feminina exceto pelos filmes domena das décadas de trinta e           
quarenta, e é bem mais comum dentro deste gênero que as amizades entre             
mulheres se mostrem negativas. Haskell sugere que os filmes para mulheres           
podem ser reduzidos a quatro categorias temáticas, que ela chamada de:           
“sacrifício, aflição, escolha e competição”. E, não de maneira surpreendente,          
é na última categoria, competição, que críticos questionadores descobriram a          
presença reprimida da amizade feminina . (NASH, 1994, p10-11) 27

 
 

Desta forma, podemos identificar uma primeira contravenção já na escolha da constituição do             

núcleo central de Volver, que é formado por um grupo de mulheres, desafiando a recorrente               

falta ou singularidade destas no cinema comercial. Além disso, o diretor se utiliza deste              

recurso para gerar outras transgressões, ao apresentar estas mulheres como solidárias umas às             

outras e não como antagonistas e ao transformar estas relações em uma fonte de força e                

independência para estas mulheres. É por poder contar com a ajuda de suas vizinhas que               

Raimunda consegue começar o negócio do restaurante e enterrar o corpo de Paco. E é a                

solidariedade de Irene que garantirá a Agustina a assistência necessária no fim da sua vida.  

27 Tradução nossa, no original: “Instead of portraying loyal friendships between women, classical Hollywood              
film often depicts bitter rivalries between women, ususally in competition for a man. More then one central                 
female character does not often appear except within the domena's film of the thirties and forties, and it is thus                    
most often within this genre that women's friendships reveal themselves negatively. Haskell suggests that the               
woman's film can be reduced to four thematic categories, which she terms "sacrifice, affliction, choice,               
competition" (163). And, not surprisingly, it is within the last category, competition, that critics "reading agains                
the grain" have discovered the repressed presence of female friendship”. 
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3.6 - A sombra masculina 

 

Apesar do filme ter poucos personagens masculinos e destes terem uma participação menor             

no desenlace das tramas, a representação masculina é, sem dúvidas, um dos pontos de maior               

transgressão do filme. 

 

A primeira questão a se observar é que, na película, os homens parecem representar uma               

ameaça, aqueles em que não se pode confiar. O primeiro exemplo disso está justamente nos               

pais da trama: assim como Raimunda foi abusada por seu pai, Paco tenta abusar da enteada                

Paula. Esta atitude se estende também aos outros personagens masculinos: Emílio e o auxiliar              

de produção de cinema. Quando Emílio aparece na casa de Raimunda, para pedir que ela               

fique com as chaves do restaurante, ela o recebe de forma simpática, mas desconfiada,              

segurando a porta durante todo tempo e colocando um roupão para que ele pense que ela já                 

estava indo se deitar e não se demore. Em parte o seu comportamento se justifica pelo fato do                  

assassinato ter acabado de ocorrer e o corpo de Paco ainda estar no chão da cozinha. Porém,                 

percebemos também que durante a conversa a protagonista está sempre fechando o seu             

roupão, como se quisesse proteger seu corpo dos olhares de Emílio. Tal incômodo fica ainda               

mais evidente quando este revela abertamente seu interesse pela personagem e Raimunda não             

disfarça seu desconforto com a situação. 

 
Atitude similar pode ser percebida em relação ao auxiliar de produção, com quem Raimunda              

fecha um acordo. Em sua primeira aparição ele causa um grande susto na protagonista, que               

estava verificando o corpo de seu marido no freezer e, desde este momento, podemos ver ele                

lançando olhares de desejo para a personagem. Um dia, enquanto trabalhava no restaurante,             

Raimunda também expressa para ele seu desconforto com a situação. 

 

Este incômodo e esta desconfiança em relação ao desejo e ao olhar masculino reforça              

também a leitura que apontamos no primeiro tópico desta análise - ao observar a cena em que                 

Raimunda rejeita os avanços de Paco. Não apenas o casamento não é uma meta para               

nenhuma das personagens, como estas rejeitam o desejo masculino e o amor romântico. 
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Figura  75 - Raimunda reclama dos olhares do produtor 

 
Ainda no que diz respeito ao antagonismo entre personagens femininos e masculinos, há uma              

outra cena que expressa bem esta repartição de espaços e o medo do olhar masculino. Depois                

de ver o que acredita ser o fantasma de sua mãe, Soledad sai correndo da casa de Tia Paula                   

em direção à Casa Agustina, porém, ao entrar, se depara com uma sala cheia de homens.                

Todos eles então viram seus olhares para Soledad, que fica parada na porta com uma               

expressão igualmente assustada, como se houvesse ali uma fronteira que ela não poderia             

cruzar. Não apenas a presença deles, mas também o seu olhar incisivo em direção à               

personagem parecem a deixar nervosa e com ainda mais medo. O diretor reforça este efeito               

através de um jogo de plano-contraplano, alternando entre o olhar dos moradores do vilarejo              

e a expressão assustada de Soledad. A cena só se interrompe quando aparece Agustina e               

então a personagem corre para os braços da vizinha. 

 

 
Figura  76 - O diretor alterna planos dos homens olhando diretamente para a personagem... 
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Figura 77 - … e closes da expressão assustada de Soledad 

 

 

No que diz respeito aos dois maridos do filme, Paco é apresentado dentro de um típico                

estereótipo machista: enquanto está sentado no sofá assistindo futebol e tomando cerveja, sua             

esposa limpa a bagunça deixada por ele e serve o jantar. Além de deixar nas costas de sua                  

esposa todas as responsabilidades domésticas, ele trata a personagem de forma indiferente e             

desrespeitosa e dirige olhares de desejo para sua enteada Paula. Já o marido de Irene, que                

conhecemos apenas através dos relatos das personagens, não apenas a traía constantemente,            

como abusava da filha deles, tendo a engravidado. 

 

A respeito disto, é interessante notar que ambos os personagens serão punidos por seu mau               

comportamento. O pai de Raimunda será incendiado em seu sono por sua esposa Irene em               

razão dos abusos cometidos à filha do casal. Já Paula irá matar seu padrasto para impedir uma                 

tentativa de abuso, e contará posteriormente com a cumplicidade de sua mãe para esconder o               

crime. Aqui, vale ressaltar que não apenas os dois personagens sofrerão castigos, como estes              

lhes serão dados por suas próprias mulheres - filha e esposa.  

 

Com isto, podemos perceber também que os personagens masculinos estão muito mais            

próximos do papel de vilão do que do de solucionador da trama, cabendo apenas às esposas                

salvarem a si mesmas dos abusos cometidos por seus maridos. Esta auto-salvação das             
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personagens femininas fica ainda mais clara quando observamos o papel dos outros dois             

personagens masculinos da história: Emílio e o auxiliar de produção.  

 

No primeiro caso, Emílio deixa as chaves do restaurante nas mãos de Raimunda com o intuito                

de que esta mostre o local, que está para alugar, para possíveis interessados, enquanto ele está                

em Barcelona. A personagem, então, se aproveita da situação não apenas para esconder o              

corpo de seu marido no local, como para colocar o negócio para funcionar sem o               

conhecimento do proprietário, garantido assim os recursos necessários para enterrar Paco           

longe dali. Enquanto executa seu plano, Raimunda irá afastar ainda um possível locador que              

aparece para ver o restaurante, dizendo que o espaço já foi locado. Apenas quando já está                

com a situação de Paco resolvida a personagem informa a Emílio que estava utilizando o               

restaurante e negocia um aluguel. Para minimizar a fúria do personagem, a protagonista irá              

ainda jogar com o seu desejo, dizendo que foi deixada por Paco e fazendo com que ele                 

alimente falsas esperanças de conquistá-la. Desta forma, podemos perceber que apesar do seu             

restaurante ter sido de grande ajuda para a personagem, não podemos entender que foi Emílio               

que ajudou Raimunda. É a personagem que, enganando o antigo chefe, tira proveito da              

situação para resolver o problema em que se encontra. Não fosse pelo gerenciamento dado              

por ela à situação, a presença de Emílio não teria surtido nenhum efeito em sua história. 

 

Assim como Emílio, o produtor também é enganado por Raimunda. Ele e a protagonista se               

encontram por acaso quando ele buscava um local para a sua equipe fazer as refeições e                

Raimunda se beneficia desta informação para se passar pela administradora do restaurante.            

Desta forma, o auxiliar fecha negócio com a personagem acreditando tanto que o restaurante              

estava em funcionamento, quanto que Raimunda era a sua administradora. Novamente aqui            

podemos perceber que apesar de ter fornecido um trabalho para a personagem, o auxiliar o               

faz enganado, sem se dar conta da situação em que está envolvido.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No início deste trabalho propusemos que Almodóvar constrói seus filmes através do            

entrecruzamento de referências das mais diversas, realizando uma espécie de colagem           

cinematográfica. Este processo de apropriação, por sua vez, ocorreria de maneira negociada,            

de forma que estes elementos teriam, quase sempre, alguns de seus aspectos mantidos e              

outros remodelados, configurando uma alternância entre a repetição de tradições e a            

realização de transgressões, o que permitiria ao diretor dar novos usos e significados para              

estes elementos, mantendo as suas origens reconhecíveis. 

 

Partindo deste pressuposto, observamos que as personagens femininas e o melodrama são            

componentes recorrentes e de grande importância na obra deste diretor. Desta forma, levando             

em conta a proximidade deste gênero cinematográfico com as tradições patriarcais e o seu              

papel na produção dos woman’s films, nos interessou observar como Almodóvar negocia com             

estes dois elementos. Com este objetivo, realizamos uma análise do longa-metragem Volver            

(2006) buscando identificar os possíveis pontos de manutenção das tradições melodramáticas           

de representação feminina assim como as possíveis transgressões a este modelo. 

 

Durante a nossa investigação podemos ressaltar pontos de conformação principalmente no           

que diz respeito ao tema, aos cenários escolhidos para a obra e aos lugares de fala das                 

personagens femininas. As tramas de Volver giram majoritariamente em torno de problemas            

familiares: abusos paternos, segredos de família, conflitos matrimoniais e as relações entre            

mães e filhas. O filme se desenvolve principalmente em cenários domésticos, mais            

especificamente nas casas de Raimunda, Soledad, Tia Paula e Agustina. As cinco            

protagonistas - Raimunda, Paula, Soledad, Irene e Agustina - são apresentadas a partir de seus               

papéis familiares, atuando principalmente enquanto mães, filhas, irmãs e tias. Além disso, a             

emotividade destas personagens é recorrentemente ressaltada.  

 

Conforme discutimos no primeiro capítulo deste trabalho, a apresentação de protagonistas a            

partir do seu papel familiar e/ou matrimonial, assim a sua inscrição no ambiente doméstico e               

o evidenciamento do seu aspecto emotivo são bastante recorrentes no melodrama           
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cinematográfico, em especial na sua produção relacionada aos woman’s film. Este tipo de             

representação feminina, por sua vez, foi bastante criticada por reproduzir e reforçar uma             

lógica patriarcal que muitas vezes reduz as mulheres aos seus papéis de esposa e mãe e                

reforça dicotomias como masculino x feminino, público x privado, razão x emoção. 

 

No entanto, é possível perceber que, dentro deste cenário, o diretor consegue também             

construir interessantes transgressões que abrem novas possibilidades para estas personagens.          

Elementos como o sacrifício materno, as relações entre as personagens femininas, as            

habilidades domésticas e o matrimônio ganham novos usos e significados no longa de             

Almodóvar. Contudo, entre todas as contravenções que encontramos, talvez a mais           

significativa seja justamente a sua abdicação do masculino. 

 

Conforme ressaltou Byars (1991), a presença de personagens masculinos é essencial mesmo            

aos melodramas voltados ao público feminino. Nestes filmes, estes personagens eram quase            

sempre os responsáveis pelo provimento e pelo restabelecimento da ordem, sendo           

apresentados como aqueles incumbidos da resolução dos problemas. Em Volver, porém, este            

“fator masculino” é deliberadamente reduzido em importância e capacidade de ação, de            

forma que os personagens masculinos se fazem presentes apenas em poucos momentos e não              

influenciam de forma significativa o desenlace das tramas.  

 

O primeiro fator que corrobora nossa hipótese é o tempo de tela desses personagens. Ao todo                

Volver propõe quatro personagens masculinos: o pai de Raimunda, Paco, Emílio e o             

assistente de produção e, como é possível notar, dois deles sequer são nomeados. Tomamos              

conhecimento da história do marido de Irene através da fala das personagens, uma vez que               

este já era falecido e não chega a ser mostrado em tela. Paco irá aparecer apenas em um                  

intervalo de cerca de cinco minutos, durante os primeiros 17 minutos de filme. Emílio, por               

sua vez, é mostrado em dois momentos e, em um terceiro momento, aparece como uma voz                

ao telefone, cenas que, juntas, não chegam a chegam a somar quatro minutos, um tempo não                

muito diferente daquele dado ao produtor, que estará presente somente em quatro breves             

cenas. Desta maneira, os personagens masculinos não chegam a ocupar 15 minutos das duas              

horas de duração do longa metragem. 
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Outro elemento que reforça esta redução da importância do masculino no longa é o pouco               

espaço de ação dado a eles e o seu afastamento de um papel solucionador. Enquanto Paco e o                  

marido de Irene aparecem como elementos perturbadores da ordem, Emílio e o produtor de              

cinema, apesar de beneficiarem a protagonista. não o fazem de maneira consciente. Estes             

personagens são, na verdade, manejados por Raimunda, que usa os recursos destes homens (o              

restaurante e um grupo de clientes) ao seu favor, sem que eles se dêem conta disto. Além                 

disso, como apontamos em nossa análise, estes personagens são vistos com desconfiança e             

indiferença pelas personagens femininas, que não demonstram interesse em tê-los por perto 

 

É interessante notar também que esta mudança no papel dos personagens masculinos            

observada em Volver abre espaço para uma gerência feminina pouco comum até mesmo             

dentro dos woman’s film. Assim, estas personagens saem do lugar de vítima a ser resgatada,               

para se tornarem elas próprias as responsáveis pela resolução dos conflitos e restabelecimento             

da ordem, o que garante a mesmas um papel mais ativo, que contrasta com a presença                

recorrente de papéis femininos passivos, apontada por Mulvey (1999). Ademais, esta redução            

da interferência masculina também cria espaço para a construção de novas relações entre as              

personagens femininas, que, no filme, auxiliam uma as outras. Portanto, consideramos esta            

contravenção a mais significativa não apenas pela sua atipicidade, mas principalmente pela            

sua capacidade de abrir espaço para uma série de outras mudanças. 

 

Desta maneira, observando os resultados da análise realizada neste trabalho, podemos           

perceber que em Volver convivem tradições e transgressões ao melodrama e parece ser             

justamente na simultaneidade destes fatores que Almodóvar constrói sua representação          

feminina. Apesar de manter em suas personagens os elementos domésticos, familiares,           

privados e emotivos, típicos do melodrama e fortemente ligados a uma lógica patriarcal, o              

diretor desafia esta mesma lógica ao subverter outros elementos tradicionais como o            

sacrifício materno e ao eliminar qualquer gerência masculina deste universo diegético,           

criando uma narrativa onde a ação e a resolução são conduzidas por mulheres.  

 

Isto posto, cabe nos questionarmos se a presença destes pontos de conformidade em Volver              

indicam uma mera corroboração destes modelos, ou se apontam para uma intenção de             

desafiar as expectativas e memórias do espectador, ao oferecer um cenário e personagens que              

 



 
 
 

96 

lhe parecem familiares para, em seguida, contrariar esse mesmo imaginário, infiltrando nele            

outros arranjos e outros possibilidades, oferecendo novas ações e enredos para as mesmas             

emotivas mães, filhas, tias, irmãs e vizinhas de outrora, inscrevendo transgressões naquilo            

que reconhecemos. 

 

Neste sentido, achamos relevante ressaltar que Volver não apenas desafia modelos           

estabelecidos de representação feminina, mas que o logra fazê-lo dentro dos limitados moldes             

patriarcais do melodrama, metamorfoseando um cenário antes tido apenas como repressor.           

Assim, criar personagens ativas e independentes no mesmo cenário doméstico, familiar,           

privado e emotivo típico do melodrama e recorrentemente marcado por uma lógica patriarcal             

e pelo apassivamento feminino, é, para nós, um dos maiores méritos do filme aqui analisado.  

 

Por fim, gostaríamos de destacar a importância desta investigação enquanto passo inicial para             

a compreensão das relações entre a representação feminina e o melodrama no cinema de              

Pedro Almodóvar, assim como o esforço metodológico aqui presente, no sentido de propor             

um método de análise que conciliasse as questões apontadas pelas Teorias Feministas do             

cinema, os recursos da análise formal e as tradições de gênero cinematográficas. Contudo, é              

importante ressaltar que os resultados encontrados nesta análise de Volver não devem ser             

generalizados para toda a filmografia do diretor. Conforme destacamos, os filmes de            

Almodóvar são formados por um processo de colagem e negociação com as referências que              

os constituem, de modo que cada uma de suas obras resulta de uma colagem particular.               

Entretanto, esperamos que este estudo estimule futuras investigações sobre a presença do            

melodrama e a representação feminina nos filmes do diretor e assim possamos chegar a uma               

compreensão mais alargada deste fenômeno. Ainda neste sentido, apontamos também a           

possibilidade de serem realizadas investigações acerca da negociação deste diretor com outras            

tradições fílmicas recorrentes na sua obra, como a comédia, por exemplo. 
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