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RESUMO

Baseando-se no conceito de dialogismo de Mikahil Bakhtin, esse artigo se propõe a analisar 
os  intertextos  noir presentes  no  filme  “Má  Educação”,  do  diretor  espanhol,  Pedro 
Almodóvar. Para tal propósito o texto traça um percurso que tem início na conceituação, e 
associação  entre   gênero  cinematográfico,  film  noir e   ideias  bakhtinianas  (relações 
dialógicas, dialogismo e diferenciação entre enunciado e texto) passando a contextualização 
dos mesmos no filme de Almodóvar em questão.  

PALAVRAS-CHAVE:  Almodóvar,  Bakhtin,  film  noir,  gênero  cinematográfico, 
intertextualidade.

1- Introdução

O presente artigo tem por objetivo discutir a utilização de intertextos relacionados 

ao cinema noir no filme do diretor espanhol, Pedro Almodóvar, “Má Educação” (2004). 

Tal ideia surge a partir de duas pesquisas desenvolvidas no Programa de Educação 

Tutorial  (PET/Mec/SESu)  da  Faculdade  de  Comunicação  da  UFJF,   orientadas  pelo 

professor Cristiano Rodrigues:  a intertextualidade presente nos filmes de Almodóvar  e a 

conceituação  do  film  noir como  gênero  cinematográfico.  A escolha  por  analisar  “Má 

Educação” foi motivada pelo  filme apresentar intertextos  noir   e uma série de possíveis 

associações estilísticas com o mesmo.

Em um primeiro momento  analisa-se a aplicação do conceito de gênero no âmbito 

cinematográfico e sua percepção por parte dos realizadores, público e crítica. Em seguida 

são apresentadas as  características dos filmes noir e a problemática de caracterizá-lo como 
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gênero  cinematográfico,  com ênfase  no  seu  caráter  híbrido,  atravessado  por  elementos 

típicos de filmes policiais, thrillers e westerns.

A  terceira  parte  se  volta  para  a  conceituação  de  dialogismo  bakchtiniano  e 

intertextualidade. Com isso parte-se para a apresentação do enredo de “Má Educação” em 

associação com as questões previamente discutidas,  complementada pelas considerações 

finais.

2 - Gênero Cinematográfico

O  conceito  de  gênero  historicamente  tem  sido  aplicado  em  diversas  áreas  do 

conhecimento, e diz respeito a categorização de elementos que apresentam características 

comuns.  O gênero cinematográfico,  por sua vez, é associado, em geral,  a repetições de 

estilos,  temas,  convenções  que “oferecem aos  consumidores  referência  para  escolherem 

entre os filmes e ajudam a indicar o tipo de audiência para qual um filme em particular foi 

feito.” (BERRYFLINT,1999, p. 25).

Antonio Costa (2000) aponta que,  sobretudo durante as décadas de 1930 e 40, a 

produção cinematográfica hollywoodiana se estabeleceu através de um rígido sistema de 

planejamento  industrial  entre  os  estúdios  (studio  system),  aos  quais  os  componentes 

artísticos se subordinavam quase plenamente. Isso garantiu a realização de filmes com altos 

padrões  de  qualidade  técnica,  estética:  os  atores,  figurinos,  cenografias  e  gêneros  eram 

selecionados  de  modo  a  atender  uma  organização  ao  máximo  lucrativa,  com  público 

numeroso e indiferenciado. Para isso havia um acompanhamento rígido dos processos de 

produção,  filmagem e  edição/montagem,  a  fim de  garantirem a  obtenção de  resultados 

comerciais favoráveis. Sobre a importância do gênero cinematográfico no período, Costa 

afirma:

A subdivisão em gêneros constitui uma exigência fundamental do sistema 
de  estúdio.  A organização  do  trabalho  e  a  programação  produtiva  do 
estúdio se baseava sobre a rígida classificação por gênero dos filmes: cada 
estúdio tinha uma dupla exigência de diferenciar os produtos de modo a 
repartir  os  investimentos  por  diversos  gêneros,  a  fim de adequar-se  às 
tendências do mercado (...)  e,  ao mesmo tempo, especializar-se, isto é, 
privilegiar  um  gênero  concentrando  sobre  ele  empenho  financeiro  e 
artístico com o objetivo de favorecer a identificação entre um determinado 
gênero e a empresa de produção . ( 2000, p. 93 - 94 ). 

O gênero cinematográfico, assim como afirma Barry Langford - sob a análise de 

Igor Oliveira - pode ser percebido de diferentes maneiras por parte dos realizadores, público 

2



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

e estudiosos do cinema. Assim como no citado  studio system, o gênero é uma forma de 

organização da produção que esteja em sintonia com as demandas do público. Por sua vez, 

os  espectadores  têm,  através  do  gênero,  um  respaldo  para  determinar  que  filme, 

possivelmente, se adequará ao seu gosto. Já para a crítica, “o gênero oferece um método de 

classificação,  muitas  vezes  historicizante,  que  estabelece  traços  familiares  entre  filmes 

produzidos e lançados sob circunstâncias diferentes.” (OLIVEIRA, 2010, p.11).

Oliveira, ao resgatar a utilização histórica do termo “gênero”, cita as observações de 

Edward Buscombe sobre a categorização feita por Aristóteles na  Poética, obra na qual o 

filósofo desenvolve a noção de que a literatura pode se manifestar de diferentes maneiras, 

apresentando técnicas  e  assuntos  distintos;  dividindo a  poesia  em diferentes  “gêneros”, 

como, por exemplo,  a tragédia e o lírico. Tais classificações aristotélicas tornam-se modelo 

para a realização de obras literárias durante o Renascimento, o que acaba, de certa forma, 

por desvalorizar a presença do autor como elemento diferencial na criação artística (“obra 

singular”) - que vem a ganhar ênfase a partir do século XVII, com o Romantismo.

Ainda  de  acordo  com Oliveira,  o  professor  Steve  Neale  aponta  que  durante  as 

décadas de 1960 e 70 houve uma tentativa de adequação das divisões de gêneros literários 

às categorias de gênero cinematográficas, por parte dos críticos e estudiosos de cinema. 

Contudo “havia uma relutância em tal associação. Um dos motivos era a dificuldade em 

relacionar divisões e  termos dos gêneros da literatura com os seus 'correspondentes'  no 

cinema.” (OLIVEIRA, 2010, p. 12). Os westerns, filmes de desastre, as ficções científicas 

dificilmente se adequariam à poesia em prosa  ou à novela epistolar.

Seja na literatura, seja no cinema, o gênero não se apresenta como um modo de 

classificação  rígido,  à  parte  de  seu  contexto  histórico.  Jaques  Aumont  e  Michel  Marie 

afirmam que os gêneros cinematográficos são “particularmente propício(s) para a citação, 

para a alusão, e, de modo mais amplo, para todos os efeitos intertextuais.” (2007, p.143).

Antonio  Costa  diz  que“  naturalmente  o  sistema  de  gêneros  cinematográficos, 

embora possa ser estudado em suas constantes  e  nas  invariantes  que permanecem após 

mutações superficiais, vive numa relação dinâmica com a situação política, social e cultural.  

(2000, p. 98). Mesmo na época de ouro de Hollywood - cinema industrial dos anos 1930/40 

- o gênero predominantemente era visto como uma classificação sujeita a diversificação e 

inovação.

O mesmo ímpeto que chamava pela criação de diferentes gêneros também 
assegurava, no nascedouro, algum nível de hibridismo entre eles, já que os 
gêneros de Hollywood tinham que enfrentar a mesma contradição entre 
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apresentar  para  o  público/consumidores  uma  narrativa  sobre  as 
dificuldades em suas vidas, e a necessidade de se evitar qualquer solução 
radical fora do sistema capitalista. (BERRYFLINT, 1999, p. 26).

O avanço das tecnologias, as transformações sociais, a aproximação entre diversas 

culturas  -  processos  intensificados  no  atualmente  –  alteram  a  percepção  tanto  dos 

realizadores,  quanto  do  público  e  da  crítica.  Gêneros  são  consagrados,  alterados  e  até 

mesmo desaparecem, portanto, como aponta o pesquisador Robert Stam:

Talvez a forma mais proveitosa de utilizar o gênero seja entendê-lo como 
um  conjunto  de  recursos  discursivos,   uma  ponte  para  a  criatividade, 
através da qual um diretor pode elevar um gênero 'baixo', vulgarizar um 
gênero 'nobre', revigorar um gênero conservador ou parodiar um gênero 
que mereça ser ridicularizado. Deslocamo-nos, desse modo, do campo da 
taxonomia estática para o das operações ativas e transformadoras. (STAM 
apud OLIVEIRA, 2010, p.17).

3 - Film noir

Assim como a definição de gênero cinematográfico abarca diversos contrastes, o 

reconhecimento do film noir como uma “categoria genérica” tem sido bastante contestado. 

Os filmes  noir dizem respeito a uma série de produções cinematográficas realizadas nos 

Estados Unidos, sobretudo, durante as décadas de 1940 e 50, apesar de não terem sido 

categorizados como um tipo de gênero pela indústria, crítica e público no país de origem. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, período em que alemães invadiram e ocuparam 

a  França,   o  país  teve  pouco acesso  às  produções  hollywoodianas.  Com o término do 

conflito uma leva desses filmes (americanos), evidentemente influenciada pelos problemas 

emergentes da guerra, passa a ser amplamente divulgada na Europa , sobretudo na França, e 

a ser associada ao termo noir. 

A palavra francesa  noir significa escuro, negro. Ela foi utilizada pela primeira vez 

(como  categoria  cinematográfica)  pelo  crítico  e  cineasta  Nino  Frank,  em  1946,  em 

referência  à  “Série  noir”,  coleção  francesa  de  literatura  hard-boiled -  conhecida  por 

apresentar detetives “durões”, e explorar temáticas conturbadas como decadência social, 

sexo e violência.

Frank e seus colegas  Jean Pierre  Chartier  (também em 1946) e Henri-
François  Rey  (em  1948)  frouxamente  (e  de  forma  contraditória)  o 
empregaram para manifestar sua admiração diante dessas obras de tons 
escurecidos,  temática  e  fotograficamente,  surpreendentes  em  sua 
representação  crítica  e fatalista  da sociedade  americana na subversão  à 
unidade  e  estabilidade  típicas  do  classicismo  de  Hollywood. 
(MASCARELLO, 2006, p.179).
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Mascarello afirma que essa primeira categorização é ainda “frouxa” por tratar-se de 

uma definição inicial  incapaz  de delimitar  “o corpus fílmico”,  assim como os aspectos 

definidores do gênero  noir. Esforços que, segundo ele, foram tomados ao longo de pelo 

menos 30 anos após o termo ter sido designado para o cinema e consequentemente foram 

capazes de popularizar tal categoria - apesar de não terem sido suficientes para firmar uma 

definição amplamente aceita do noir, uma vez que houve, e há,  constantemente a tentativa 

de adequação dos filmes do período a elementos “definidores” do mesmo. 

Outro  argumento  citado  por  Mascarello  (2006)  é  o  fato  de  que  muitos  críticos 

desconsideram o  noir como  sendo  um gênero,  justamente  por  ele  reunir  uma  série  de 

características  presentes  em  outros  gêneros  como  os  “policiais,  thrillers,  filmes  de 

espionagem, melodramas e até mesmo westerns.” (idem, p.184). 

Além disso, como lembra Mark Bould (2005), as convenções narrativas e 
cinematográficas do período clássico do noir já eram empregadas antes de 
1940 e continuam sendo usadas até hoje nos Estados Unidos e em outros 
países, de modo que não há consenso sobre film  noir  enquanto gênero 
cinematográfico. (OLIVEIRA, 2010, p.27).

Contudo,  apesar  das  contradições  apontadas,  é  possível  identificar  uma  certa 

especificidade  seja  no  contexto  histórico  em  que  foram  produzidos,  seja  na  temática 

abordada por esses filmes que vieram a ser reconhecidos como noir.

De acordo com Oliveira, Paul Schrader (2003) aponta quatro questões que foram 

determinantes para a realização desses filmes: “a desilusão da guerra e pós-guerra; realismo 

pós-guerra; os expatriados da  Alemanha e a tradição da literatura hard-boiled.” (idem, p. 25

). A influência do belicismo no cotidiano das pessoas contribuiu para a construção de uma 

visão “fatalista e irônica” (idem) da sociedade, sobretudo ao lidar continuamente com os 

crimes urbanos. 

A migração de profissionais alemães envolvidos com o cinema nas décadas de 1920 

e 30 para os Estados Unidos reforça a presença da estética e temática expressionistas nos 

filme hollywoodianos - caracterizadas pelo uso excessivo de contrastes entre claro e escuro 

(luz  e  penumbra),  iluminação  low-key (  reforça  a  profusão  de  sombras),  presença  da 

loucura, medo, desconfiança - que constroi personagens essencialmente solitários. Por sua 

vez a literatura  hard-boiled contribui para “a criação de personagens cínicos,  lacônicos, 

durões,  mas  que  buscam  manter  a  integridade  moral  apesar  da  corrupção  ao  redor.” 

(OLIVEIRA, 2010, p.25).
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Os personagens, sobretudo os masculinos, refletem a instabilidade provocada pela 

guerra,  que  gerou   desemprego,  morte,  fome  e  miséria  generalizados.  Sendo  assim, 

apresentam problemas psicológicos que por muitas vezes beiram à loucura ( incapacidade 

de distinção entre os limites do “real” e “imaginário”),  têm capacidade reduzida/nula de 

solucionar e de se defenderem diante de situações sociais adversas como , por exemplo, no 

filme Mercado de Ladrões o protagonista não consegue ficar com o dinheiro da venda das 

maçãs - apesar de tentar mantê-lo a todo custo - porque é perseguido, enganado e assaltado . 

O protagonista  noir não é mais o heroi clássico - idôneo, altruísta e  com plena 

certeza de como deve agir diante de obstáculos – ele é dúbio, frágil e se sente ameaçado 

pela figura feminina; “mesmo no caso do detetive durão, constitui uma inversão desse ego 

ideal,  por  suas  notórias  características  de  ambiguidade,  derrotismo,  isolamento  e 

egocentrismo.” (MASCARELLO, 2006, p.183).

A representação da mulher nos filmes  noir problematiza o conflito existente entre 

ambos os sexos fomentado pela 2ª  Guerra  Mundial.  A partir  do conflito o  mercado de 

trabalho vê-se obrigado a admitir e capacitar mulheres para suprir a demanda de serviços e 

mercadorias, tornando-as concorrentes diretas dos homens que posteriormente retornam do 

front. 

Na impossibilidade de apagar todo um conjunto de práticas sociais que 
haviam  sido  admitidas  ou  que  haviam  sido  instituídas,  os  filmes,  as 
novelas e os romances passam a lidar com a 'nova mulher' e seus dilemas 
entre a carreira e o casamento, entre (alguma) liberdade e uma (renovada) 
repressão sexual. (LOURO, 2000, p. 436).

Surgem então, as personagens femininas pouco confiáveis, imponentes e influentes 

na construção da trama; as  femme fatales invadem as telas do cinema com sua sexualidade 

aflorada e se tornam, de certo modo, grandes manipuladoras dos destinos dos homens que, 

abalados, frágeis, confusos, se deixam levar e enganar por essa figura ameaçadora que é a 

mulher no noir. A figura feminina “pode manipular o protagonista masculino, por à prova 

sua honradez e, eventualmente, levá-lo à debilidade ou ruína.” (OLIVEIRA, 2010, p.25).

Ao  operar  a  trasformação  dela  em  sedutora  malévola  e  passível  de 
punição,  o  noir procura  reforçar  a  masculinidade  ameaçada  e 
reestabelecer o equilíbrio perdido. Mas ao mesmo tempo, como observa 
Deborah Thomas, também a mulher 'redentora' presente no noir é retratada 
como  ameaçadora  ,  por  simbolizar  as  tentações  e  os  perigos  da 
domesticação do heroi. (MASCARELLO, 2006, p.182 -183).

É possível,  também, identificar  a  repetição  de  determinadas  situações  narrativas 

como a existência de um crime a ser desvendado e ou de um sujeito não intencional e 

acidentalmente  envolvido  em  uma  situação  de  risco  ou  suspeita.  A  ambientação  é 
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predominantemente noturna e urbana, em ruas desertas - alegorias de desconfiança, medo, 

ameaça, violência, crime. “Num levantamento estatístico, possivelmente mais da metade 

dos  noirs  traria no título original menção a essa iconografia – night, city,  street,  dark, 

lonely, mirror, window – ou aos motivos temáticos – killing, kiss, death, panic, fear, cry 

etc.” (MASCARELLO, 2006, p.182).

 Além desses  elementos,  Mascarello  aponta  o  uso  constante  de  flashbacks,  que 

contribui para a desorientação do espectador; a narração em voice over  do protagonista 

masculino -  em geral  retomando acontecimentos do passado -  como nos filmes  Gilda 

(1946, de Charles Vidor),  Pacto de Sangue (Double Indemnity, 1944, de Billy Wilder) e 

Crepúsculo dos Deuses (Sunset Boulevard, 1950, Billy Wilder). Do ponto de vista técnico o 

autor cita a utilização das lentes grande-angulares, dotadas da capacidade de deformar a 

perspectiva; a transição do plano detalhe para o plano geral em plongée, “enquadramento 

noir por excelência.” (idem, p.181). E a repetição de determinados objetos como relógios, 

espelhos, cigarros/cinzeiros. 

Como afirma Oliveira (2010), para alguns autores os filmes de fato considerados 

noir tiveram existência espaço-temporal definida, com início na década de 1940 e fim na 

década de 50, nos Estados Unidos. Contudo muitos de seus elementos (influência) passaram 

a ser reconhecidos  em produções posteriores,  designadas como neo-noir por apresentarem 

características semelhantes aos filmes noir, porém revisitadas – seja com atualização visual, 

seja  na  forma  de  abordagem.  È  o  caso  de  filmes  como  Chinatown (1974,  de  Roman 

Polanski), Los Angeles – Cidade Proibida (L.A Confidential, 1997, de Curtis Hanson).

4 - Dialogismo e Intertextualidade

Dialogismo

A  língua,  para  Bakhtin,  é  fruto  de  relações  dialógicas,  que,  para  além  da 

comunicação face a face, se estendem a todos os tipos  de manifestações discursivas.  A 

palavra manifestada é sempre perpassada pela de outrem “todo discurso é inevitavelmente 

ocupado, atravessado pelo discurso alheio. O dialogismo são as relações de sentido que se 

estabelecem entre enunciados.” (FIORIN, 2006, p.19).

Ainda segundo Fiorin,  todo e qualquer objeto existente é atravessado por ideias, 

pontos de vista e diferentes discursos:
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Por isso, todo discurso que fale de qualquer objeto não está voltado para a 
realidade em si, mas para os discursos que a circundam. Por conseguinte, 
toda palavra dialoga com outras palavras, constitui-se a partir de outras 
palavras, está rodeada de outras palavras. (FIORIN, 2006, p.19).

De acordo com Beth Brait (2003) por trás das manifestações individuais discursivas 

existe sempre um discurso anterior constituinte, seja ele uma expressão, uma imagem ou 

uma única palavra. A autora toma como exemplo a palavra alma:

A diversidade  com que esta palavra – alma – pode ser apreendida é a 
prova de que sob a materialidade dos sons, dos fonemas, dos traços e das 
cores agita-se um mar de significados, de significações, de sentidos que 
somente uma interação específica, particular, circunscrita a tempo, espaço 
e  interlocutores  poderá  tentar  represar,  capturar,  explorar  enquanto 
memória e vida. (BRAIT, 2003, p.38).

Contudo,  é  importante  destacar  que  para  Bakhtin  as  relações  dialógicas  são 

estabelecidas pelos enunciados, e não por unidades da língua. Portanto torna-se relevante 

diferenciar os dois conceitos.

As unidades da língua são passíveis de serem reproduzidas em diferentes situações, 

por  diferentes  locutores  da  mesma  forma,  sua  existência  não  depende  e  não  pode  ser 

localizada a partir de um único autor; elas constituem “os sons, as palavras e as orações, 

enquanto os enunciados são as unidades reais de comunicação.” (FIORIN, 2006, p.20). 

Os enunciados, por sua vez, não podem ser reproduzidos repetidamente, eles são 

acontecimentos únicos, dotados de uma especificidade, frutos de um autor. “O enunciado é 

a réplica de um diálogo, pois cada vez que se produz um enunciado o que se está fazendo é 

participar de um diálogo com outros discursos.” (idem, p.21).  Portanto, permite que haja 

uma réplica enquanto que as unidades da fala são fechadas, não implicam em uma resposta. 

“As unidades da língua são neutras, enquanto os enunciados carregam emoções, juízos de 

valor, paixões.” (idem, p.23).

Ainda  que  Bakhtin,  ao  introduzir  esses  conceitos,  se  baseasse  em  uma  análise 

sobretudo retirada das manifestações da literatura impressa, dos discursos e do folclore, é 

inegável  sua  aplicabilidade em outros  meios  de  comunicação como o  rádio,  o  cinema, 

internet. O cinema, por exemplo, surge como uma possibilidade ampliada de expressar a 

singularidade  das  interações  sociais,  de  reproduzir  para  o  espectador  um  conjunto  de 

sentimentos e gestos expressos para além da oralidade e da escrita.
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Intertexto

Cláudia Bavagnoli, no artigo Almodóvar, (Neo) Barroco e Imaginário, afirma que o 

conceito de intertextualidade se propaga no Ocidente a partir de leituras feitas por Julia 

Kristeva das obras de Mikhail Bakhtin, -  Problemas da poética de Dostoiévski e A obra de 

François Rabelais - em 1967, na revista Critique. Ainda segundo ela, “Intertextualidade é 

um  processo  de  incorporação  de  um  texto  em  outro  –  construindo,  produzindo  ou 

transformando o sentido do texto incorporante.” (Bavagnoli, 2008).

De acordo com José Luiz Fiorin, ao traduzir a obra de Bakhtin, Kristeva introduz o 

termo “intertextualidade” sem que o mesmo fosse sequer utilizado pelo filósofo russo. Ele 

chega a falar a respeito das relações entre textos, contudo, o que segundo a semioticista é 

chamado  de  texto,  para   Bakhtin  ele  é  tido  como enunciado  –  um termo muito  mais 

abrangente, não se restringe a manifestação verbal, ele é um conjunto coerente de signos 

que pode manifestar-se através da pintura, do gesto, por exemplo. 

O enunciado é uma posição assumida por um enunciador, é um sentido. O 
texto é a manifestação do enunciado, é uma realidade imediata, dotada de 
materialidade,  que  advém  do  fato  de  ser  um  conjunto  de  signos.  O 
enunciado é da ordem do sentido; o texto , do domínio da manifestação. 
(Fiorin, 2006, p.52). 

Para  Fiorin,  a  partir  dessa  distinção  ,  é  possível  afirmar  que  existem  relações 

dialógicas entre enunciado e entre textos. Sendo assim,  toda intertextualidade implica em 

uma interdiscursividade, pois é constituída através de enunciados anteriores. O autor ainda 

ressalta que o enunciado que não apresente de forma explicita sua constituição dialógica 

sempre será interdiscursivo porém, nesse caso, não será intertextual.

Considerando-se que Bakhtin faz uma diferenciação nas relações entre e dentro de 

textos, o  intertexto seria o encontro entre dois textos, sendo que a existência de um deles é 

anterior e independente do outro; por sua vez, o intratexto seria a presença de duas vozes 

construídas dentro de um texto.

 O conceito de Intertextualidade não se restringe à mera introdução de um texto no 

outro, é um artifício capaz de gerar novos significados em ambos os textos, é um processo 

extremamente simbiótico, implica em uma readaptação, releitura e reescrita dos mesmos.

5 - Má Educação e seus intertextos noir
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O filme “Má Educação”, lançado em 2004, conta a história de Enrique Goded, um 

diretor cinematográfico em ascensão, que está desenvolvendo um novo projeto, no início da 

década de 1980, quando é procurado por Juan - um ator em busca de trabalho, que se faz 

passar por seu irmão Ignacio Rodriguez, amor de infância de Goded.

Ignacio  e  Enrique  tinham  estudado  juntos  em  um  internato  católico  e  foram 

separados  pelo  diretor  do  colégio,  padre  Manolo  Berenguer.  Por  se  sentir  atraído  por 

Rodriguez,  Manolo o abusa sexualmente e  expulsa Enrique ao descobrir  a proximidade 

entre os dois meninos. Tempos mais tarde, já no fim dos anos 70, Ignacio se torna um 

travesti viciado em drogas que, ao descobrir a localização do padre, decide suborná-lo em 

troca de seu silêncio. Berenguer abandonara a Igreja, estava casado e trabalhava em uma 

editora de livros; ao ser chantageado conhece Juan, de quem se torna amante e, juntos, 

planejam o assassinato de Ignacio.

Passando-se pelo irmão,  três  anos mais tarde,  Juan sugere que Enrique utilize  a 

história escrita por Ignacio  - baseada na infância de ambos e que romanceava o reencontro 

deles já  adultos - como o roteiro de seu próximo longa-metragem. A visita, título da ficção, 

é  dirigida por Goded e também termina com a morte da personagem que representava 

Rodriguez,  uma  travesti  chamada  Zahara  (interpretada  por  Juan),  assassinada  ao  tentar 

extorquir o padre Manolo, que no roteiro permanecera como diretor do internato.

“Má Educação” possui uma trama bastante complexa e metalinguística, na qual são 

desenvolvidas três estórias: a que está sendo contada para o espectador, o texto escrito por 

Ignacio e a adaptação cinematográfica feita por Enrique de A visita.

O  intertexto  noir aparece  em  uma  das  cenas  finais,  quando,  no  “universo  de 

realidade” da película, Juan e Manolo acabam de matar Ignacio e e vão ao cinema onde está 

sendo exibida a semana de filmes noir. Ao saírem da sessão, Berenguer afirma: “É como se 

todos  os  filmes falassem de nós.”  Logo em seguida,  ambos passam pelos cartazes  dos 

filmes Pacto de Sangue (Double Indemnity, 1944, de Billy Wilder),  A Besta Humana (La 

Bête Humaine, 1938, de Jean Renoir) e Thérèse Raquin (1953, de Marcel Carnè), sendo os 

dois últimos adaptações de romances de Émile Zola.

Todos os três filmes em exibição apresentam a história de amantes que, para ficarem 

juntos,  são levados a cometerem crimes.  Esses personagens  vivem em um ambiente  de 

grande desconfiança no qual os homens,  ainda que não retratados como heróis ou com 

caráter idôneo, são manipulados por suas amantes e acabam por matar pessoas – nesse 

sentido, há a reprodução perfeita da femme fatale, fonte de sexualidade extrema, capaz de 

levar os homem à loucura, à debilidade e a delinquência.

10



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

 Em  Pacto  de  Sangue,  a  protagonista   Phyllis  Dietrichson  (Barbara  Stanwick  ) 

convence o corretor de seguros, Walter Neff ( Fred MacMurray ) a matar seu marido para 

receber uma indenização milionária. No filme de  Therése Raquin (Simone Signoret) ela, 

juntamente  com o  amante,  Laurent  (Raf  Vallone),  dão  fim a  vida  de  seu  cônjuge  para 

ficarem juntos, mas acabam enlouquecendo e se suicidando por não conseguirem lidar com 

as  consequências  do fato.  Já  em  A Besta  Humana,  Séverine Roubaud (Simone Simon) 

seduz o maquinista Jacques Lantier (Jean Gabin) a pedido de seu marido, que matara um 

homem e Lantier havia presenciado a cena.

 Apesar  de  todos  os  filmes  em  cartaz  apresentarem  semelhanças  com  “Má 

Educação”,  é  em  especial  com  Pacto  de  Sangue que  Pedro  Almodóvar  procura  fazer 

referência. Antes  mesmo de Ignacio ser morto e de serem explicitados os intertextos noir 

no  longa,  Juan  e  Manolo  visitam  o  “Museu  dos  Gigantes”,  em  Valência,  a  fim  de 

planejarem  o  assassinato.  Enquanto  o  primeiro  observa  os  bonecos  e  descreve 

cautelosamente  o  que  deveriam fazer,  –  não  poderiam se  ver  por  um tempo  para  não 

levantarem suspeitas - o segundo se vê confuso e perturbado diante da separação iminete. 

Essa cena é uma homenagem do diretor espanhol ao trecho do filme de Billy Wilder em que 

Phyllis vai ao mercado para combinar os últimos detalhes da morte de seu marido  com 

Neff. 

Essa cena é uma referência  (e reverencia)  à cena do supermercado em 
Pacto de Sangue. Apesar de eu ter gostado de resultado, estou ciente de 
que nenhum filme colorido pode superar a imagem de Barbara Stanwyck 
com uma  peruca  loira  ondulada  e  grandes  óculos  escuros,  cercada  de 
prateleiras de comida enlatada, tudo isso, incluindo Fred MacMurray, em 
preto e branco.4 (ALMODÓVAR, 2004).

Outro  recurso,  bastante  comum  nos  filmes  noir,  utilizado  por  Almodóvar  para 

constituir a trama foi a voice over que, segundo ele, pôde mostrar o que não estava sendo 

visto e conferiu ritmo/velocidade à narrativa.  “É como se um personagem do filme lhe 

visitasse, sentasse na mesa a sua frente e resumisse parte da história. As voice overs  foram 

essenciais para me deslocar de uma história para a outra, de um período a outro.” (idem, 

2004 ).5

________________________
4  Trecho traduzido pela  autora:  “This scene is a reference to (and reverences) the scene the supermarket in “Double 
Indemnity”. Even though I really like how it turned out, I'm aware that no film in color can surpass the image of Barbary 
Stanwyck in a curling blond wig and large dark glasses, surrounded by stacks of canned food, all of it, including Fred 
MacMurray, in black and white”.
5 Trecho traduzido pela autora: “It is as if a character in the movie visits you, sits down in front of you at the table and 
sums up part of his/her story. Voice overs have been essential for me to shift from one story to the other, from on period to 
the other.” 
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Para o diretor, “Má Educação” é um filme noir, uma vez que o gênero se constitui de  

uma série de outros estilos e não é necessariamente definido pelas armas e detetives, é algo 

que  está  relacionado  a  uma  ambientação  repleta  de  mentiras,  suspeitas  motivada  por 

personagens  masculinos  frágeis  e femme  fatales.  “Considerando  a  película  como  um 

thriller obscuro, o personagem de Gael (Juan) representa a típica femme fatale, porque leva 

todos os personagens à ruina. E 'Ruína' é o título em espanhol de Pacto de Sangue  (do 

gênio Billy Wilder).”6 (ALMODÓVAR, 2004).

6 - Considerações Finais

No presente artigo buscou-se apresentar um antecedente teórico capaz de lidar com 

a  complexidade  do  filme  “Má  Educação”.  Podendo  ser  analisado  de  diversas  outras 

maneiras,  (através  de outras  teorias  e recortes)  a escolha por estudá-lo a partir  de suas 

referências  noir   foi  também motivada por  Pedro Almodóvar utilizar constantemente o 

recurso do intertexto na construção de seus filmes – já um traço estilístico.

Apesar  de  quase  não  ter  mulheres  interpretando  os  personagens,  o  filme  traz 

constantemente a figura feminina através do travestimento de Juan e Ignacio. Ambos são a 

presença da  femme fatale, sendo que o primeiro é uma ameaça relativamente pequena se 

comparada com o segundo - mas mesmo assim não deixa de ser um dos mais importantes 

elementos  de  ligação  da  trama.  Juan,  é  por  excelência  o  ponto  de  tensão,  gerador  de 

conflito, ele não só lança mão de sua sexualidade, como também não tem escrupúlos em 

matar, enganar, ao ter um objetivo definido.

Já  os  personagens  identificáveis  com  os  protagonistas  masculinos  do  noir  são 

Enrique e  padre Manolo. No caso de Goded, ele ocupa, não só a posição do personagem 

dúbio, cínico, passível de ser enganado, como também assume a figura do investigador noir 

à espreita dos passos de Juan e, com isso, acaba por descobrir quem assassinara Ignácio. 

Manolo, por sua vez, é, ao mesmo tempo, manipulável, bruto e inseguro.

O uso de referências noir em “Má Educação” não somente é capaz de ampliar as 

possíveis formas de interpretação do filme, como também intensifica a construção de uma 

narrativa  densa,  envolta  em  místérios,  sombras,  iminência  do  perigo,  ou  seja,  ele 

essencializa a percepção, por parte do espectador, da atmosfera noir.

______________________

6  Trecho traduzido pela autora:  “Considering the movie as an obscure 'thriller”, the character of Gael, represents the 
typical femme fatale, because he leads all the characters who come in contact with him to their downfall. And 'Dowfall' is  
the  Spanish  title  for  “Double  Indemnity”  (by  the  genius  Billy  Wilder),  noir  among the  noir-est,to  wich  I'm  paying 
homage”.
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