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RESUMO 

A proposta é analisar determinados aspectos ligados à noção de autoria na produção do 

cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Tais aspectos foram organizados a partir de dois eixos 

principais: a intertextualidade - o uso das matrizes genéricas e a transformação da 

filmografia almodovariana em intertextos reconhecíveis e mobilizados no trabalho do 

próprio diretor e de outros cineastas - e a retroserialidade, a recorrência de elementos-chave 

que compõem as narrativas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cinema; autoria; Pedro Almodóvar. 

 

Cinema e autoria 

Em se tratando do campo cinematográfico, associado ao movimento de 

especialização dos campos artísticos que teve lugar especialmente a partir do século XX 

estava a necessidade de, passada a fase inicial do desenvolvimento do cinema, promovê-lo 

como expressão cultural com características e qualidades próprias. 

Uma das discussões que parecem ter orientado o foco dessa iniciativa é a questão da 

autoria dentro da esfera cinematográfica. A noção de autoria, bastante destacada e 

privilegiada a partir da modernidade, já tinha sido amplamente debatida na literatura, e esse 

foi o ponto de partida para uma perspectiva fílmica. 

John Frow (2002) levantou os aspectos mercadológicos da autoria, lembrando que o 

sistema autoral que tem prevalecido no ocidente nos últimos 200 anos age também como 

um contrato social que regula a assinatura das obras, limita as reproduções não autorizadas 

e garante os direitos do autor. 

Conforme Frow (2002, p.57. Tradução minha), “os autores são pessoas exercendo 

uma função certificatória dentro de um sistema de reconhecimento legal e cultural de seus 

direitos e poderes”. Isso porque, principalmente a partir dos últimos dois séculos, com o 

estabelecimento definitivo da lógica do capitalismo a informação se tornou uma commodity 

a ser comprada e vendida em busca de lucro, e portanto é preciso resguardar seus direitos de 

propriedade. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Cinema do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutora em Estudos de Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio. Professora do Curso de Comunicação 

Social da UNISUAM. Email: fabi_crispino@yahoo.com. 
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No campo literário, Roland Barthes (2004, p.1) afirmou que o conceito de autor é 

fruto da modernidade, tendo portando uma origem contextual e histórica. Segundo Barthes, 

o autor é uma personagem moderna, “produzida sem dúvida pela nossa sociedade, na 

medida em que, ao terminar a Idade Média, com o empirismo inglês, o racionalismo francês 

e a fé pessoal da Reforma, ela descobriu o prestigio pessoal do indivíduo, ou como se diz 

mais nobremente, da ‘pessoa humana’”. 

Michel Foucault ampliou o estudo sobre o autor através de sua relação com a escrita 

e com a sociedade que a produz. Ele analisou as mudanças do caráter da escrita e da autoria 

com o tempo, percebendo que o que antes funcionava como um registro capaz de dar ao 

homem a singularidade, a expressão transgressora, a permanência contra a morte, passou a 

ser também uma maneira de antecipá-la em sacrifício: “A obra que tinha o dever de conferir 

a imortalidade passou a ter o direito de matar, de ser a assassina do seu autor. Vejam-se os 

casos de Flaubert, Proust, Kafka” (QUEIROZ, 2011, p.54). 

Para Foucault, junto com o autor, é preciso aprofundar também a noção de obra e a 

ideia de unidade que ela compreende, aspectos que são tão problemáticos quanto a 

individualidade do autor, que em seu processo de morte (já dentro das contradições da 

modernidade) deixa um espaço vazio que deve ser localizado. 

Ao conceito de autor estão relacionadas quatro questões fundamentais
3
 que 

justificam a sua complexidade. Tendo em vista essas questões, chega-se à noção de função-

autor, que reflete as características de funcionamento, existência e circulação dos discursos 

nas sociedades. 

Assim, referem-se à função-autor as instituições que determinam e articulam os 

discursos. Além disso, a função-autor varia de acordo com os contextos históricos e sociais. 

Ela não é formada através de uma atribuição natural e espontânea e não remete a um 

indivíduo real simplesmente, comportando simultaneamente vários egos, ou seja, os vários 

sujeitos que se fazem presentes no texto. 

Esse processo é reforçado pelo aumento da importância do poder do leitor. O leitor 

se torna, em lugar da autoria, a instância articuladora do texto, assumindo para si a 

responsabilidade dos diferentes modos de ler um texto. O texto é entendido então como o 

cruzamento entre escritas, sujeitos e culturas múltiplas, que estabelecem entre si ao mesmo 

                                                 
3 Em primeiro lugar, o nome do autor, que não pode ser tratado como uma descrição definida nem como um nome próprio 

comum, ligando-se ao status de determinado discurso dentro da cultura e da sociedade. Em segundo, a relação de 

apropriação, já que o autor nem sempre é proprietário, responsável ou inventor de seus textos. Em terceiro, a relação de 

atribuição: atribui-se ao autor o que foi escrito, mas tal atribuição é resultado de uma série de operações críticas complexas 

e pouco justificadas. Por último, a posição do autor, que muda de acordo com o uso feito dos diferentes discursos.  
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tempo o diálogo e a contestação (BARTHES, 2004, p.5). A reunião dessa multiplicidade, 

com a queda do autor, se daria através do leitor. 

Também trabalhando com a perspectiva da multiplicidade, Mikhail Bakhtin (2004) 

introduziu ao assunto a concepção de autor-criador, o responsável por dar forma ao objeto 

estético. Mas o autor-criador só consegue dar acabamento a um objeto estético, como um 

personagem, por exemplo, porque é capaz de ter uma visão dele que é tanto global quanto 

exterior.  

Em outras palavras, o autor-criador só se afirma quando reconhece a sua própria 

presença a partir da presença de outros, isto é, ele “somente tem existência quando 

contemplado na intersubjetividade, pois é ela que permite contemplar a subjetividade - o 

auto-reconhecimento do sujeito pelo reconhecimento do outro” (CAVALHEIRO, 2008, 

p.13). 

No cinema, a análise da autoria ganha um espaço maior a partir da segunda metade 

do século XX, principalmente com as diversas publicações acerca do tema e proposição, na 

década de 1960, da politique des auteurs, defendida especialmente por François Truffaut na 

revista Cahiers du cinéma.  

No entanto, a intenção dos autores dos Cahiers não era, como aponta Buscombe 

(2005), enunciar uma teoria do autor. A ideia era, através da politique, definir uma atitude 

em relação ao cinema, visto como uma “arte de expressão pessoal”. 

O objetivo era afirmar o fazer cinematográfico como um campo artístico, elevando o 

seu status cultural. Não só o cinema deveria ser entendido como arte, como também os seus 

diretores deveriam ser considerados artistas, capazes de uma expressão individual. 

Passada a descoberta da tecnologia, a primeira expansão dos espaços de exibição e o 

desenvolvimento de estruturas profissionais, comerciais, narrativas e convenções 

exclusivamente cinematográficas, era necessário ultrapassar o caráter técnico e de 

entretenimento e dar ao cinema o mérito artístico. 

Seria uma questão, para François Jost
4
, de reconhecer a intencionalidade na produção 

do artefato cinematográfico, ou seja, de enxergar nas imagens em movimento significações 

intencionais que extrapolam os objetos que aparecem na tela. 

Do mesmo modo que a pintura, o apelo visual do cinema gerou em seu começo um 

modo de recepção que valorizava o produto final e não o autor responsável por ele. Com as 

                                                 
4 In: SERAFIM, 2009. 
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mudanças no campo cinematográfico, tal como ocorreu com a pintura, essa situação 

precisava ser revertida. 

Pela figura do diretor, a politique des auteurs entendia o verdadeiro autor do filme, 

aquele que conseguiria incluir marcas pessoais à produção cinematográfica e dar a ela 

qualidades distintivas, ao invés de apenas transferir para a película o material adaptado ou 

original do roteiro. 

Isto significa que em lugar de transpor fielmente uma obra para a imagem em 

movimento, o autor (o diretor) inseria nela traços da sua personalidade e transformava o 

material em uma expressão de si mesmo (BUSCOMBE, 2005). 

Os artigos dos Cahiers começaram a partir daí a identificar uma série de autores no 

cinema francês e norte-americano, diferenciando os auteurs dos metteurs en scène, os 

cinéastes dos confectionneurs. A grande diferença entre as categorias estava na habilidade 

dos auteurs de transformarem o filme em algo verdadeiramente deles ao incluir o seu estilo 

pessoal na obra realizada. 

Em outras palavras, auteurs ou cinéastes seriam artistas capazes de embutir uma 

visão ou estilo pessoal nos filmes por eles realizados, de fazer das obras cinematográficas 

uma tradução de suas obsessões e de certas características de suas personalidades. 

Há na politique des auteurs pontos de aproximação evidentes com as noções de 

autoria românticas, que atribuíam a unidade da obra de arte à genialidade e à expressão do 

artista autor, cuja personalidade seria fundamental para a criação e para a produção artística. 

Buscombe considera que os argumentos da politique só se tornaram uma teoria de autoria 

no cinema a partir dos estudos de Andrew Sarris (1962), que designou como “teoria do 

autor” a leitura que fez de Truffaut e dos demais articulistas dos Cahiers. 

Sarris valorizava a unidade do filme organizada em torno do autor, que garantiria a 

sua integridade como artista e a integridade da obra através da expressão da sua 

individualidade. Para ser um auteur e não apenas um metteur en scène, o diretor precisaria 

prevalecer sobre as demais partes produtivas de um filme. 

Segundo Sarris, a teoria do autor seria construída a partir de três premissas: a 

primeira, que a competência técnica de um diretor deveria ser entendida como um critério 

de valor. Se o diretor não possuísse competência técnica, ele não poderia ser considerado 

um auteur. 

A segunda premissa define que a personalidade distinguível do diretor também 

deveria ser entendida como um critério de valor. Dentro de um grupo de filmes, o diretor 
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deve demonstrar certas “características recorrentes de estilo, que servirão como sua 

assinatura. O modo como um filme se apresenta deve ter alguma relação com o modo que o 

diretor pensa e se sente” (SARRIS, 1962, p.562. Tradução minha.). 

Em terceiro lugar está o sentido interior do trabalho do diretor, premissa que afirma 

que mesmo que todos os recursos disponíveis e as condições de trabalho fossem iguais, 

diferenças intangíveis separariam as personalidades de diferentes diretores. A produção de 

um metteur en scène não é nada além da soma das partes de um filme, enquanto que um 

auteur é capaz de dar qualidades autênticas, originais e irreproduzíveis ao seu trabalho. 

Esta argumentação implica duas consequências: a primeira, a incorporação do 

cinema - de um modo geral, não somente o cinema europeu - numa tradição crítica e 

artística, tendo em vista que as marcas da autoria podem ser encontradas em filmes de 

diversos tipos. 

A segunda consequência é a hipótese de que na valorização da assinatura 

personalizada pode-se também trabalhar de forma autoral os gêneros, e tratá-los como 

convenções a serem desafiadas, como estruturas dinâmicas ao invés de modelos fechados. 

O desenvolvimento de uma teoria do autor nos estudos do cinema é justificado pela 

vontade de elevação do status cultural da área, mas ao serem tomados como os argumentos 

centrais da produção cinematográfica, os pontos da teoria de autor abrem caminho para um 

“culto à personalidade” ou a “apoteose do diretor” (BUSCOMBE, 2005), deixando de lado 

outros pontos relevantes para se entender a natureza fílmica. 

Enquanto na literatura, a análise já apontava para a morte do autor, no cinema ele 

era alçado ao posto de autoridade máxima da narrativa. No entanto, a teoria do autor não 

pode ser aplicada indiscriminadamente, e nem esgota todas as formas de se decodificar um 

filme.   

Isso se comprova pelo fato de que mesmo um auteur pode ser um mau diretor. A 

partir daí, Buscombe propõe a retirada da proeminência do autor, e transformação do 

conceito a partir de três abordagens que levam em consideração que um filme, ao invés de 

ser o fruto de um ímpeto pessoal com liberdade e controle absolutos, é o resultado de uma 

complexa operação realizada por um conjunto de forças. 

A primeira das abordagens é o aprofundamento dos efeitos que o cinema exerce na 

sociedade. A segunda, os efeitos da sociedade no cinema, em termos econômicos, 

tecnológicos, ideológicos, etc. 
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Por último, os efeitos que o cinema exerce no próprio cinema, isto é, os efeitos dos 

filmes em outros filmes. Essa última abordagem relaciona-se a uma retomada das questões 

de gênero e da intertextualidade no campo cinematográfico, e as formas de se lidar com 

elas. 

Nesse sentido, é preciso acrescentar também o papel desempenhado não somente 

pelos diversos níveis, técnicas e colaboradores da produção cinematográfica como também 

pelos espectadores, que interferem na construção do filme. 

Do mesmo modo que pode haver fatores limitadores da expressão particular de um 

autor, os colaboradores e os responsáveis pelas diversas camadas da cadeia produtiva 

cinematográfica não respondem necessariamente de forma total ao diretor. 

O que quer dizer que o diretor não tem controle completo sobre todas as partes da 

produção, e que os diversos profissionais que fazem parte dela podem também criar 

discursos paralelos e até independentes. 

A intencionalidade, cerne da noção de obra de arte autoral, também pode ser 

questionada através da abertura a elementos como o acaso e o inconsciente - o caso da 

experiência do cinema surrealista é um bom exemplo disso -, que embora possam até 

reforçar uma autenticidade ligada à autoria, contribuem para desvinculá-la do diretor. 

Levando-se em consideração a natureza social e múltipla dos discursos, sempre em 

cruzamento, a ideia de autoridade máxima do diretor é negada, já que uma vez que ele está 

inserido num contexto que é social, político, econômico, religioso, geográfico, etc., ele não 

possuirá nunca o controle absoluto daquilo que produz.    

Além disso, os filmes são textos que frequentemente (ou sempre) são compostos de 

citações e intertextos, relacionando-se com outros filmes, com outros campos artísticos e 

com a cultura de uma forma mais ampla, não configurando portanto uma área isolada. 

O espectador também participa do processo de construção do filme e atribui ele 

mesmo a autoria a um (ou mais) dos envolvidos no processo, ou ainda a um sujeito coletivo 

que representa todos os envolvidos. Desta forma, o fazer fílmico é encarado como um 

conjunto de linguagens que não pode ser dissociado da cultura na qual é produzido e das 

estratégias com as quais opera. 

É claro que não se trata de desmerecer ou ignorar a figura do diretor. Ao contrário, é 

inegável a importância da atuação do diretor num filme. Assim como a teoria do autor é 

apenas uma das linhas possíveis, a exclusão do papel diretor na produção cinematográfica é 

inconcebível para as pesquisas na área.  
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Graeme Turner (1997) analisa o fazer fílmico como signo cultural que nunca é fixo, 

e que por isto está sempre em processo de construção e transformação, baseado 

principalmente em elementos constituintes cambiáveis como o contexto social, a produção 

técnica e mercadológica e a recepção do público. 

O conceito de autoria (no caso específico deste estudo, a autoria cinematográfica) é 

complexo e deve ser discutido em várias esferas, conforme argumentam Gerstner e Staiger 

(2002, p.xi. Tradução minha): “todo acadêmico (até aqueles que concordam com a “morte 

da autoria”) fala de ir a um filme de Robert Altman. Entrar em acordo com a nossa própria 

ambivalência sobre o nome de autor e a função do autor vale à pena”. 

Talvez o interessante seja a perspectiva da encenação da autoria. Como usar o 

artifício da ficção e da natureza do fazer fílmico para gerar uma impressão autoral? Que 

elementos incluir nas obras para que elas tenham uma relação de familiaridade e pertença a 

um mesmo conjunto, organizado em torno de um sujeito autor, ou de uma função-autor, 

como propunha Foucault? E como fazer com que essa autoria seja atualizada, em diferença, 

em cada nova parte do todo? 

 

O cinema de Pedro Almodóvar 

 

É esse o caminho a ser aprofundado na análise da filmografia de Pedro Almodóvar. 

Além da relação que os longas-metragens do diretor estabelecem com as cidades, Madri 

estando em evidência, há no conjunto da obra do cineasta uma valorização da ficção e da 

autoria que dialogam com a constituição da função-autor. 

Mais ainda, a formação de uma rede de profissionais que são recorrentemente 

trazidos para trabalhar com o diretor, garante um ponto de partida tanto para a familiaridade 

autoral e a manutenção de uma assinatura quanto para, se assim desejado, o rompimento 

das expectativas. Do ponto de vista da autoria, para muitos pesquisadores Almodóvar 

mantém uma consistência produtiva que tem permanecido nas últimas décadas.  

Nesse sentido, fazendo uso do termo de Marsha Kinder (2009, p.269. Tradução 

minha), pretende-se analisar alguns dos aspectos que compõem a “retroserialidade” 

almodovariana, ou seja, a  

 
temática recorrente de um “retorno”, que pode ser encontrada em muitos de seus 

filmes, assim como no título do recente Volver (2006). Argumento que seus filmes 

cada vez mais evocam trabalhos anteriores (intertextos que são dele mesmo e de 

outros), que nos levam a lê-los como uma saga em construção e reorganizá-los em 

grupos entrecruzados.  
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Enquanto Kinder selecionou quatro modelos básicos de retroserialidade - a saber, o 

cinema autoral, a televisão serial, a trilogia transformacional e a flexibilidade da narrativa - 

o recorte aqui delimitado tem em comum o reconhecimento de um desdobramento da 

autoria cinematográfica e da intertextualidade, mas inclui também outros critérios: 1) a 

utilização da cidade; 2) a formação de uma rede estável de profissionais. 

Para a autora, o caráter autoral da filmografia de Almodóvar está na sua obsessão 

por certos temas e o modo como o diretor compulsivamente revisita tais temas em cada 

filme, nos moldes do modelo autoral estabelecido a partir do cinema de arte europeu. 

Ao mesmo tempo, Kinder (2009) reconhece a associação de Almodóvar à cultura de 

massa, o que dá a ele o mérito de ser um artista capaz de revelar e ultrapassar as fronteiras 

do grande divisor, num movimento contraditório de afirmação e questionamento das 

premissas da autoria. 

Isso porque as narrativas cinematográficas do diretor são configuradas em torno de 

uma mobilidade que faz com que os elementos que aparecem em cada filme constituam um 

campo (ou um banco de dados, como proposto por Kinder) de possibilidades que podem ser 

resgatadas e reorganizadas livremente, tanto pelo cineasta quanto pelo espectador. 

A ideia é demandar uma postura ativa, através de uma leitura que deve buscar novas 

conexões, fazendo com que com tantas ligações possíveis nos filmes não haja nenhuma 

narrativa mestra. Kinder atribui essa iniciativa à tendência contemporânea de cruzamento 

entre os meios, principalmente com o advento da cultura digital. 

A cidade é um dos elementos que traz mobilidade à filmografia, e Madri a 

representação mais consistente para Almodóvar. Somente no roteiro das sequências iniciais 

de Carne trêmula, por exemplo, a cidade da Madri é mencionada 17 vezes
5
. 

Ocasionalmente, outras opções (geralmente rurais) foram apresentadas como 

alternativas à vida em Madri na cinematografia almodovariana, mas elas estão ou ligadas a 

um passado que não existe mais ou a um modo de vida que dialoga diretamente com a 

capital. 

Desde a temática da juventude em busca de liberdade na Movida madrileña até a 

abertura a um contexto mais globalizado no qual não só a diversão, mas também o medo e a 

violência fazem parte, todas as fases da representação de Madri nos filmes de Almodóvar 

incluem um desejo de trabalhar com as locações reais sempre que possível. 

                                                 
5 Ver ALLINSON, 2008. 
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A ideia é, através da alternância entre os cenários e as locações, transmitir a 

impressão de que a cidade e os espaços urbanos estão sempre presentes nos filmes, mesmo 

quando não aparecem diretamente: 

 
Tais espaços reais variam dos mais novos, como as Torres Kio, que aparecem 

proeminentemente em Carne trêmula, até os elementos mais catizo na cidade. 

Labirinto de paixões abre com a sequência no Rastro, e o mercado também aparece 

em Maus hábitos, onde até as freiras enclausuradas não podem se manter distantes 

deste ritual ubíquo de Madri. Pontos de referência como a Puerta de Alcalá, a Plaza 

Mayor, o cemitério de Almudena, o Teatro María Guerrero e o Café Bellas Artes 

aparecem, todos filmados em locação. O centro de artes marciais de Que fiz eu para 

merecer isto? ainda existe hoje (na Plaza del Conde de Barajas, onde a ação do 

filme começa), assim como o estúdio de gravação EXA onde Pepa e Iván trabalham 

em Mulheres à beira de um ataque de nervos. De fato, o mesmo estúdio de 

gravação é usado na realidade pelo próprio Almodóvar (ALLINSON, 2008, p.115. 

Tradução minha). 

 

Nessa linha de raciocínio, tanto a cidade interfere no desenvolvimento do cinema 

quanto o cinema na cidade. Essa estratégia está presente no cinema de Almodóvar, também 

em dupla direção: tanto os detalhes de Madri aparecem na diegese fílmica quanto as 

narrativas ultrapassam o espaço da tela e alteram o espaço urbano. 

Um bom exemplo disto está em A flor do meu segredo. Antes do lançamento oficial 

do filme, Amanda Gris (o pseudônimo da personagem Leo) foi promovida na Espanha 

como uma escritora real, numa campanha publicitária para criar curiosidade no público. 

No filme, do apartamento de Ángel é possível se ver o prédio da loja FNAC na Plaza 

Callao, em cujo topo se enxerga um outdoor de divulgação da escritora Amanda Gris. A 

imagem no outdoor faz parte da campanha que de fato ocorreu pela cidade
6
. 

Outro elemento que configura a representação da cidade e a valorização de seu papel 

nos longas-metragens é a presença dos meios de transporte. O deslocamento (ou a 

impossibilidade de deslocamento) dos personagens é um traço fundamental em todos os 

filmes de Almodóvar e forma como eles fazem isso reforça as características da cidade. 

Allinson (2008, p.117) lembra que os táxis em Madri - meio de transporte que 

aparece em filmes como Labirinto de paixões, Que fiz eu para merecer isto? e Mulheres à 

beira de um ataque de nervos, só para citar alguns dos mais antigos
7
 - levam em suas portas 

o emblema da cidade, el oso y el madroño, fazendo com que ao aparecerem na tela sua 

conexão na narrativa seja ao mesmo tempo simbólica e real. 

                                                 
6 Ver ALLINSON, 2008. 
7 Allinson (2008) comenta que os táxis estão presentes em 12 dos 13 primeiros filmes do diretor espanhol. Depois disso, 

eles voltam a aparecer em praticamente todos os longas-metragens seguintes. 
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Seja andando de táxi, metrô, trem, avião, carro, motocicleta ou a pé (todas essas 

opções constam em algum dos filmes do conjunto almodovariano), os personagens 

deambulam pela cidade a partir de uma perspectiva que é ficcional, mas mantém uma 

verossimilhança geográfica. 

Desse modo, os meios de transporte e o uso de locações são uma maneira de criar 

um retrato sócio-geográfico da cidade: o espaço urbano funciona como um milieu que ajuda 

a estabelecer um contexto social e emocional para os personagens e a marcar as mudanças a 

cada retorno. 

O espaço urbano é percorrido pelas ruas, mas também pelas janelas e varandas. 

Representar a Madri vista dos altos dos prédios é, segundo Allinson (2008, p. 119. 

Tradução minha) uma forma de incluir “importantes aspectos urbanos numa cidade que é 

construída verticalmente em direção a um famoso céu brilhante”. 

Uma das marcas mais recorrentes nos roteiros escritos por Almodóvar é a 

designação específica das ruas e avenidas que aparecerão em cena, muitas vezes com os 

endereços determinados minuciosamente. O cineasta declarou que parte do seu processo de 

pesquisa para os filmes é encontrar, junto com os pontos mais conhecidos da cidade, 

lugares pouco visitados para incluir nas sequências principais das películas. 

Essa caracterização particular da cidade é parte do processo criativo do diretor, que 

é também quem assina o roteiro de todos os seus longas-metragens. Mais um aspecto da 

retroserialidade almodovariana é a quantidade de versões que cada roteiro recebe até chegar 

a sua versão final. Geralmente cada filme tem mais de uma dezena de versões de roteiro, e 

não raro as tramas partem de histórias que já haviam sido pensadas ou iniciadas anos antes 

pelo cineasta. 

Além disso, há na filmografia um desejo de afirmar a autoria, seja pela sua 

ficcionalização, seja pelo uso específico feito das matrizes genéricas. Sobre esse segundo 

aspecto, Allinson (2008) argumenta que para se tornar um gênero por conta própria, a 

assinatura “um filme de Almodóvar” trabalha com um profundo conhecimento sobre as 

categorias genéricas, para assim desafiá-las e ganhar autonomia. 

Embora o comum na perspectiva acadêmica seja contrapor as teorias de autor no 

cinema à noção de gênero cinematográfico, o uso que Almodóvar faz das convenções 

genéricas acaba resultando numa apropriação autoral delas, especialmente o que se refere à 

comédia e ao melodrama, gêneros que quase sempre aparecem mesclados. 
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A comédia está associada desde o início da filmografia almodovariana à busca pela 

liberdade de expressão, pela transgressão e à crítica aos padrões da sociedade tradicional 

burguesa. 

O uso que o diretor faz do gênero permite uma associação livre entre o desvio das 

normas sócio-culturais e estéticas, entre a paródia, a ironia, o absurdo, o exagero, o grotesco 

e a sátira. Muitas vezes, doses de humor negro, violência e sexo descaracterizam as 

expectativas usuais da matriz genérica, mas isso ocorre propositadamente, com o intuito de 

borrar os limites entre a comédia e os demais gêneros. 

Quanto ao melodrama, a matriz genérica tradicional inclui o desenvolvimento de 

narrativas dramáticas que têm sua carga emocional ampliada pelos efeitos e trilhas 

musicais. Mais ainda, somam-se o uso de contrastes cromáticos, das reviravoltas, do ponto 

de vista feminino e dos flashbacks, entre outros elementos. 

A partir dos “almodramas”, o que se percebe é que, apesar de seguirem as propostas 

estabelecidas pelo gênero, essa adequação não é completa e, “no cinema de Almodóvar, 

quase completamente liberto das amarras social ou industrialmente inscritas, o excesso da 

mise-en-scène combina com uma sobredeterminação mais geral que faz fronteira com a 

autoconsciência e a paródia” (ALLINSON, 2008, p.139. Tradução minha). 

Ou seja, os elementos melodramáticos presentes nos filmes são constantemente 

deslocados das convenções genéricas clássicas, com a intenção de evidenciar a teatralidade, 

os artifícios ficcionais e desconstruir o gênero, funcionando também como agentes da 

paródia em determinadas situações.  

Tais artifícios ficcionais aparecem novamente quando a autoria, além de se 

configurar como a tentativa de inclusão de marcas únicas de estilo e personalidade, se torna 

tema dentro da ação. 

É o que ocorre em A flor do meu segredo, A má educação e Abraços partidos, para 

citar os três filmes nos quais a temática da autoria é a chave de leitura mais evidente das 

narrativas. 

A partir da crise na vida de Leo, o próprio filme se estrutura como um livro 

melodramático (STRAUSS, 2008, p.186) e as convenções genéricas são questionadas 

através da insatisfação de Leo nos campos amoroso e profissional e na forma pela qual ela e 

Ángel vão revelando os métodos produtivos ligados à autoria e ao mercado editorial.    

Em A má educação e Abraços partidos, a questão da autoria está ligada ao cinema 

propriamente dito. Em ambos os casos, as vidas dos personagens são reconstituídas através 
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da construção de uma narrativa cinematográfica dentro da diegese, processo que tem seus 

recursos e técnicas mostrados abertamente.  

Os autores na ficção, juntamente com os espectadores são responsáveis por unir os 

fragmentos das histórias dos personagens e preencher as lacunas temporais, espaciais e 

emocionais, num movimento duplo de produção de sentidos que remete ao fazer fílmico 

como um todo. 

Relacionado ao modo como os filmes são realizados está também outro aspecto da 

retroserialidade almodovariana, o uso de referências intertextuais. Aqui aparece a 

contradição notada por Kinder (2009): como exercer a autoria utilizando o trabalho de 

outros autores?  

Além de buscar elementos das artes plásticas, da cultura popular, da música e da 

televisão, a principal estratégia do diretor é trazer filmes de outros diretores para dialogar 

com as tramas de suas obras. Segundo Almodóvar: 

 
O cinema está presente nos meus filmes, mas não sou um diretor cinéfilo que cita 

outros autores. Utilizo certos filmes como parte ativa dos meus roteiros. Quando 

integro um trecho de filme, não é uma homenagem - é um roubo. Isso faz parte da 

história que conto, torna-se uma presença ativa, enquanto uma homenagem é 

sempre muito passiva (STRAUSS, 2008, p.68).  

 

A declaração polêmica demonstra a importância que os intertextos têm na 

filmografia do cineasta. Allinson (2008) compara o cinema a uma religião para Almodóvar, 

tamanha a iniciativa dele em incluir referências cinematográficas nos longas-metragens. 

Essas referências provenientes de outros autores agem acrescentando uma série de 

camadas ao texto fílmico almodovariano: ao se apropriar abertamente de segmentos ou 

traços de outras obras, os filmes de Almodóvar se ligam às obras de origem citadas direta 

ou indiretamente. 

Porém, apresentadas em um universo diferente do original, as citações ganham 

novos sentidos, e somam informações às novas tramas que passam a integrar. Toda a vez 

que os personagens que integram uma narrativa de Almodóvar, por exemplo, assistem a um 

filme no cinema ou na televisão, mais do que remeter à totalidade da trama que está sendo 

citada, a intenção é anunciar o que acontecerá com esses personagens através da 

apropriação e da negociação com outra narrativa. 

Para os espectadores que possuem um conhecimento mais amplo da produção 

cinematográfica, especialmente a norte-americana, a ideia é mobilizar um repertório que 

amplie a leitura da obra que assistem a partir dos outros filmes que são trazidos à ação.  
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Tal repertório se refere a um conjunto de conhecimentos e de referências que são 

disponibilizados para que possam ser acessados sempre que necessário. Quanto mais 

completo o repertório, maiores serão as possibilidades decorrentes dele, e mais flexível será 

a narrativa. 

Se, à primeira vista, a estratégia de utilizar outros cineastas para contar a sua história 

pode parecer um contra senso na construção de um cinema autoral, é na maneira como os 

fragmentos de outros autores são organizados que está a expressão da autoria. 

O objetivo é fazer dos intertextos uma “presença ativa”, direcionando-os em função 

do filme em andamento. Submetidos à outra narrativa principal, os trechos são 

desvinculados de seu contexto original e muitas vezes sofrem, da mesma forma que as 

matrizes genéricas, operações de paródia e questionamento. 

Para Allinson (2008), aí está a originalidade dos filmes de Almodóvar, na 

capacidade de tomar emprestado aspectos do universo do cinema hollywoodiano e ao 

mesmo tempo manter um ceticismo, um distanciamento marcado pela paródia e pela auto-

reflexividade. 

  O distanciamento também está na valorização da ficção, o elemento mais 

importante, e para o qual sempre se deve voltar. Além do tema da autoria ficcional, uma 

constante na filmografia do diretor são os personagens que fingem ser o que não são, seja 

atuando, dissimulando, mentindo ou assumindo diferentes identidades. A ideia é mostrar 

como “a vida mesma se torna performance, como a vida imita a arte” (ALLINSON, 2008, 

p.211. Tradução minha). 

Voltar à ficção e ao cinema é também voltar ao conjunto da sua própria obra. 

Sempre que possível, Almodóvar volta a Almodóvar. Esse movimento ascendente - que 

começa com a inserção da figura do diretor em participações especiais em vários filmes - 

culmina com Abraços partidos, quando Mulheres à beira de um ataque de nervos é 

revisitado na forma do filme que Mateo realiza. 

Mas a assinatura “um filme de Almodóvar” não é mérito apenas do diretor. Mais do 

que isso, os filmes de Almodóvar são o resultado do trabalho de uma extensa rede de 

profissionais e empresas, características típica da produção cinematográfica. 

Para manter a consistência do processo e supervisionar melhor a captação de 

recursos, o desenvolvimento dos filmes e o seu lançamento, distribuição e comercialização, 

Almodóvar criou com o irmão Agustín a El Deseo, empresa que trabalha com a 

basicamente a mesma equipe desde a sua inauguração. 
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A imprensa espanhola já apresentou a produtora em diversas ocasiões como a 

Almodóvar’s Factory
8
. O diretor justifica a origem da expressão: “trabalhamos sempre com 

as mesmas pessoas - Esther García, nossa diretora de produção, Pepe Salcedo, meu 

montador, Juan Gatti, designer - o que parece um pouco uma família, ainda mais porque 

somos dois irmãos a dirigi-la” (STRAUSS, 2008, p.89). 

Agustín Almodóvar, além de produtor, já atuou em vários dos longas-metragens. 

Esther García e Paz Sufrategui, a assessora de imprensa, já foram inclusive homenageadas 

pelo diretor, servindo de inspiração para as personagens de Lola, em Ata-me! e de Leo, em 

A flor do meu segredo, respectivamente. 

É claro que faz parte da natureza do cinema que os filmes sejam o resultado de um 

processo que envolve uma grande quantidade de profissionais e tarefas específicas, mas no 

caso da El Deseo, a composição da equipe assume uma formação quase familiar, o que a 

torna mais um traço de retroserialidade. 

Isso funciona, além dos laços de vínculo e de entrosamento entre os componentes, 

como uma maneira de estabelecer uma linguagem comum em todas as etapas da produção, 

e fortalecer a imagem de obras com caráter autoral. 

O processo cinematográfico, complexo demais para que apenas uma pessoa tenha 

controle sobre todas as suas particularidades, exige uma divisão das funções, e no caso de 

Pedro Almodóvar, essa divisão é dada dentro de uma equipe com mais de uma década de 

trabalho em conjunto. 

Esther García
9
, a diretora de produção, observa que o que distingue o trabalho de 

Almodóvar e o torna facilmente reconhecível como produto final é a combinação de quatro 

elementos principais exigidos pelo cineasta e incorporados às atividades da equipe, estando 

presentes a cada novo longa-metragem.  

São eles: uma dedicação intensa à escritura dos roteiros; a recorrência de uma 

mesma equipe básica, que já domina todos os aspectos da produção; uma fase de 

planejamento extremamente detalhada, que inclui meses de ensaios, várias reuniões com a 

equipe e o registro minucioso de todas as informações a respeito da parte visual e das 

locações dos filmes; e a realização de filmagens sequenciais, contínuas, na ordem em que as 

cenas realmente aparecerão na versão final, sempre que possível. 

                                                 
8 Uma referência a The Factory, célebre estúdio de arte montado por Andy Warhol em Nova Iorque, na década de 1960. O 

tratamento, na arte, das referências advindas da cultura de massa é um dos aspectos que fez com que Pedro Almodóvar 

fosse comparado ao artista plástico norte-americano nas análises de vários autores.  
9 Ver OLIVA, In: EPPS, KAKOUDAKI, 2009. 
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Na encenação da autoria, ou na criação da função-autor, todos os profissionais 

envolvidos nas gravações são partes atuantes, assim como as campanhas de divulgação e 

comercialização dos filmes, os relatos das instâncias de legitimação e do público. 

Assim, o cineasta é parte integrante de um todo que é bem maior e mais complexo 

do que ele, e seus filmes demonstram que a noção do autor é apenas um dos vários códigos 

que operam no cinema. Um “filme de Almodóvar” pode ser pensado como um mobilizador 

dos diversos códigos que constituem o conjunto da sua cinematografia. 
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