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RESUMO 
 

O presente projeto trata sobre a construção de uma série de ensaios fotográficos 
inspirados no estilo do cineasta Pedro Almodóvar. Tem-se como objetivo a construção 
de ensaios conceituais que estabeleçam um intertexto de estilização – de acordo com 
a definição proposta por Covaleski (2007) - com o estilo de Almodóvar a partir dos 
filmes Tudo Sobre Minha Mãe (1999) e Má Educação (2004). Para isso, os autores 
deste buscam compreender como Almodóvar trabalha certos elementos em sua 
filmografia para se inspirarem e poderem construir ensaios que dialogam com o autor, 
mas que apresentem criatividade, construindo assim ensaios que exprimam conceitos 
imaginados por seus autores e em que os elementos retirados das obras de 
Almodóvar apresentem significados que correspondem as intenções dos realizadores 
deste projeto experimental. 
 
Palavras-chave: Fotografia. Cinema. Pedro Almodóvar. Intertextualidade. Estilização  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



RESUMEN 

 
Este proyecto trata de la construcción de una serie de ensayos fotográficos 

inspirados en el estilo del cineasta Pedro Almodóvar. El objetivo es construir ensayos 
conceptuales que establezcan un intertexto de estilización, según la definición 
propuesta por Covaleski (2007), con el estilo de Almodóvar de las películas Todo 
Sobre Mi Madre (1999) y La Mala Educación (2004). Para esto, los autores buscan 
entender cómo Almodóvar trabaja ciertos elementos en su filmografía para inspirarse 
y poder construir ensayos que dialogen con el autor, pero que presenten criatividade, 
construyendo así ensayos que expresen conceptos imaginados por sus autores y 
donde los elementos tomados de las obras de Almodóvar presentan significados que 
corresponden a las intenciones de los desarrolladores de este proyecto experimental. 
     

Palabras Clave: Fotografía. Cine. Pedro Almodóvar. Intertextualidad. Estilización. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Ao longo da vida o ser humano recebe inúmeras informações e vivencia 

experiências múltiplas, o que acarreta em um modo único e particular de ver o mundo. 

Esse olhar de mundo é expresso por meio da arte. Com o avento da reprodutibilidade 

técnica, a arte contamina a fotografia e o cinema, inicialmente meios técnicos com 

funções documentais e cientificas.  

A vida, que é “a arte do encontro embora haja tantos desencontros pela vida” 

como diria Vinícius de Moraes, nos permite uma congruência de visões e vivências 

que acabam por aproximar pessoas a fim de um objetivo específico. Desse modo, isso 

se sucedeu com os autores desse projeto experimental.  

Percebeu-se que todos faziam parte de uma minoria social, sendo dois homens 

gays e uma mulher heterossexual, e que para além disso se interessavam muito pelos 

filmes do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Logo, passou-se a refletir o porquê da 

obra de Almodóvar ser algo que os despertava atenção e percebeu-se que era pela 

identificação com o que ele exprimia como artista. 

 Almodóvar em suas obras coloca essas minorias sociais sempre em evidência 

e contribui para que, no campo das artes, questões sociais fundamentais como o 

machismo e a discriminação contra pessoas LGBT+ sejam expostas e, assim, debates 

sejam levantados. Ademais, Almodóvar dá protagonismo a essas pessoas, que muitas 

vezes são silenciadas e não tem suas histórias contadas, ou seja, suas vidas são 

colocadas à margem e suas existências ignoradas. 

Outro fator que aproxima os autores deste a Almodóvar é sua criatividade. 

Almodóvar imprime muito de si nos trabalhos que realiza e isso é algo quais os autores 

deste projeto experimental também realizam e prezam ao realizar seus projetos. 

No entanto, como realizar um projeto experimental fotográfico inspirado em 

Almodóvar mas que seja capaz de expressar uma criatividade dos autores? 

Desse modo, o caminho encontrado para unir a criatividade dos autores deste 

projeto com Almodóvar foi por meio da construção de uma série de ensaios 

fotográficos conceituais que estabelecessem intertexto de estilização com a obra do 

cineasta espanhol representada por meio dos seus filmes. Para esse presente 

trabalho foram escolhidos: Tudo Sobre Minha Mãe (1999) e Má Educação (2004).  

Essas duas obras foram escolhidas pois são uma das obras de Almodóvar que 

mais expressam a força da mulher e por também terem como protagonistas dessas 
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histórias pessoas LGBT +, o que para os realizadores desta pesquisa é de 

fundamental importância terem obras nas quais há representatividade desses grupos 

sociais. Ademais, esses filmes são uns dos mais conhecidos do cineasta espanhol, 

tendo Tudo Sobre Minha Mãe (1999) ganho um Oscar. Desse modo, a utilização de 

filmes mais conhecidos facilita ao espectador fazer a intertextualidade destes ensaios 

com esses filmes, caso esse espectador já os tenha assistido. A questão de cores e 

direção de arte também são muito marcantes nessas duas obras e, logo, isso serve 

como exemplo para a realização deste projeto que pretende utilizar-se desses 

aparatos para a construção de uma narrativa fotográfica. 

Portanto, o objetivo traçado foi o de realizar esses ensaios para homenagear 

Almodóvar mas ao mesmo tempo portar-se como um trabalho criativo e uma releitura 

ou adaptação dos trabalhos do autor. Para alcançar isso, foram realizados três 

ensaios quais cada um conta uma narrativa imaginada pelos autores deste e que se 

utilizam de elementos que marcaram o estilo de Almodóvar como cineasta.  

Para cumprir os objetivos primeiramente foi necessário realizar uma pesquisa 

bibliográfica acerca da fotografia como um todo e, assim, perceber como ela 

transformou-se ao longo do tempo e estabeleceu relações com a arte e o cinema. 

Logo, de acordo com Arlindo Machado constatou-se que a fotografia atual pode ser 

um meio de expressão capaz de exprimir um conceito. Colaboram para isso questões 

como a Ficção e a Encenação na fotografia, discutidas por Susana Dobal (2013) e 

também o uso da Direção de Arte na construção de ensaios fotográficos. 

Depois, os autores foram até Almodóvar perceber como ele construiu um estilo 

marcante e autoral de fazer cinema. Para isso fez-se um aparato da filmografia do 

cineasta e análise de como Almodóvar trabalha elementos como as mulheres, as 

cores, espelhos, cartas, religião e a metalinguagem em duas de suas principais obras, 

Tudo Sobre Minha Mãe e Má Educação. Por fim, baseando-se em Fiorin (2007) e 

Covaleski (2007) determinou-se que o projeto experimental faria um intertexto de 

estilização com Almodóvar, a fim de unir o trabalho do artista espanhol mais os 

objetivos e intenções expressivas dos realizadores deste.  

O capítulo 3 demonstra como sucedeu nos ensaios fotográficos essa junção do 

que os idealizadores deste projeto experimental encontraram em Almodóvar mais as 

intenções que propuseram realizar a fim de contar uma história através das fotografias 

realizadas. Nesse capítulo encontra-se a justificativa para as escolhas artísticas e 

técnicas e também relatos de como sucedeu a realização de cada ensaio. Nele 
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também há outras referências nas quais os realizadores deste projeto se inspiraram a 

fim de construir uma narrativa própria e autoral por meio desses ensaios. 

 Em tempos que a arte é recebida com uma certa belicosidade pelos mais 

conservadores, se faz de extrema importância a produção de projetos experimentais 

como esse por emergir como um ato de resistência. A arte tem o dom de provocar um 

exercício de sensibilidade, de produzir uma subjetividade plural para o pleno exercício 

da política.  

Logo, as narrativas contadas através das fotografias deste têm como função 

suscitar no espectador a reflexão acerca da diversidade, seja ela de corpos, de 

histórias, de vidas. Tem-se, assim, o objetivo de reforçar com esses ensaios que a 

vida de todo ser humano é importante e que todas as pessoas devem ser respeitadas. 

Soma-se a isso o fato de que é necessário procurar uma harmonia na convivência, 

onde as pessoas saibam respeitar as escolhas e condições do outro para que, com 

isso, a sociedade evolua e todos tenham seu espaço nela.  
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2 A FOTOGRAFIA 

A fotografia, ao longo de sua existência, sofreu transformações relacionadas a 

sua própria tecnologia: de uma câmara que levava horas para captar uma imagem, 

hoje vários retratos são captados em um smartphone em questão de segundos e com 

uma qualidade que se supera a cada dia. Todavia, mais importante do que a evolução 

tecnológica foi a evolução da discussão a respeito do fazer fotográfico e a relação que 

esse estabeleceu com outros campos. 

 

2.1 História da Fotografia 

A invenção da fotografia é algo que causa bastante debate entre aqueles que 

se debruçam sobre o tema, tendo autores que reconhecem sua descoberta nos 

avanços tecnológicos resultados da Revolução Industrial e seus desdobramentos para 

modificações sociais e científicas da sociedade moderna, e outros que remontam ao 

Renascimento com seus questionamentos e técnicas no campo da arte para explicar 

a sua origem. 

 Para Boris Kossoy (2014) o advento da fotografia ocorre sobretudo no contexto 

de profundo desenvolvimento científico proporcionado pela Revolução Industrial, na 

medida em que a fotografia se mostrava como um aparato tecnológico apoiador da 

pesquisa documental da sociedade da época (expressando valores, costumes, a 

moda e a arquitetura, que hoje pode-se ter conhecimento por meio daquilo que era 

registrado) como também uma expressão artística através do olhar daqueles que 

fotografavam - ainda que de forma menos explorada com a tecnologia que se tinha 

em mãos. 

Ao fotógrafo da época era pedido que fosse documentado a transformação da 

cidade com as ferrovias, a transformação de paisagens rurais em grandes centros 

urbanos, a mudança nos estilos arquitetônicos (Kossoy, 2014). Nesse momento de 

transformação, a máquina fotográfica se insere como aparato de registro, mas 

também se mostra como consequência direta dele. Aqui o que antes era feito através 

da manufatura e artesanato (com lápis, papel e tinta) dá lugar à máquina: conseguiu-

se, portanto, um maior realismo com relação ao registro da pintura. 

 Kossoy (2014) ainda afirma que o aspecto documental da fotografia 

proporcionou ao homem ter um maior conhecimento da realidade que o cerca, 

registrando as transformações do seu meio social e de outras sociedades 

contemporâneas - ainda que fosse feito um recorte do real, um “detalhe” fragmentado 
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do todo que constitui a realidade objetiva, e, portanto, passível de ser modificada por 

conta de diferentes contextos. O mundo passou a ser registrado num ritmo muito maior 

do que antes era permitido pelas limitações de tempo e realismo da pintura, 

consequência direta do modo de produção em larga escala industrial. Nesse sentido: 

 
O mundo tornou-se de certa forma “familiar” após o advento da fotografia; o 
homem passou a ter um conhecimento muito mais preciso e amplo de outras 
realidades que lhe eram, até o momento, transmitidas unicamente pela 
tradição escrita, oral e pictórica (...) Microaspectos do mundo passaram a ser 
cada vez mais conhecidos através de sua representação. O mundo, a partir 
da alvorada do século XX, se viu, aos poucos substituído por sua imagem 
fotográfica. (KOSSOY, 2014, p. 30) 

  
Assim, o registro de um momento em família, por exemplo, que poderia levar 

meses, anos, para ser finalizado por conta do processo trabalhoso que envolvia a 

produção de uma pintura, era substituída pela “praticidade” da foto - ainda que fossem 

necessários elementos químicos caros e equipamentos sofisticados, ela podia ser 

deslocada e reproduzida com mais facilidade. 

 
A descoberta da fotografia propiciaria, de outra parte, a inusitada 
possibilidade de autoconhecimento e recordação, de criação artística (e 
portanto de ampliação dos horizontes da arte, de documentação e de 
denúncia graças a sua natureza testemunhal (KOSSOY, 2014, p. 31). 

 
Portanto, a fotografia, enquanto expressão documental, passou a representar 

papel importante no testemunho daquilo que estava acontecendo com a sociedade 

industrial. Ela se consolidou como o novo tipo de documento para o conhecimento do 

homem e da sua memória. Com seu surgimento, todavia, funções que antes eram 

desempenhadas pelos pintores foram tomadas pelo fotógrafo; o pintor viu-se obrigado 

a explorar outras formas de expressão que o fotógrafo não conseguia ainda trabalhar, 

de certa forma fazendo um regresso para retratar na arte a própria arte. 

Em contrapartida, mas ao mesmo tempo complementar, Arlindo Machado 

(2015) resgata a invenção da fotografia durante o período do Renascimento Cultural 

ocorrido na Europa durante meados do século XIV. Para o autor, seria negligência 

considerar que a fotografia surgiu apenas com a invenção de placas sensíveis à luz, 

sendo que essa foi apenas uma das técnicas posteriores e mais populares que 

constituíam o fazer fotográfico, onde a fotografia começava a conhecer a sua 

emancipação. 

Durante o Renascimento, buscou-se criar o real através da arte, não se 

limitando em ser apenas uma representação daquilo que transpassa a realidade 
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objetiva. Para tanto, utilizou massivamente o aparato da técnica por meio do princípio 

da câmara obscura para se obter a perfeição pretendida. 

Em linhas gerais, a câmara obscura constitui-se em um processo que utiliza os 

princípios físicos da luz para projetar uma imagem invertida em fundo no qual o artista 

era apenas o “pincel” que registrava a imagem. Uma forma manual de exprimir a 

imagem vista pelo olho humano, nesse caso pelo furo da câmara por onde passava a 

luz. Assim: 

Tais aparelhos eram caixas negras inteiramente lacradas que deixavam 
passar luz por um pequeno orifício, de forma que os raios luminosos 
penetravam em seu interior fazendo projetar numa das paredes o “reflexo” 
invertido dos objetos iluminados. Os pintores renascentistas utilizavam com 
muita frequência esses aparelhos, pois pareciam favorecer uma reprodução 
mais “fiel” do mundo visível (MACHADO, 2015, p. 36) 

 
Em vista disso, ressalta Machado (2015), a fotografia enquanto técnica 

baseada em princípios da física já estava bastante encaminhada, o que a Revolução 

Industrial trouxe foi a contribuição em substituir o papel do homem pelos elementos 

químicos fotossensíveis. Por isso, dada a especificidade do manuseio e complexidade 

dos equipamentos, alguns dos primeiros fotógrafos eram pintores familiarizados com 

a luz. 

A primeira fotografia arbitrariamente reconhecida é uma imagem que foi 

produzida em 1826 resultado não apenas do trabalho do fotógrafo Joseph Nicéphore 

Niépce mas de todo o conhecimento científico que se tinha até a época. Para tanto, 

ele utilizou uma câmera onde exigia-se cerca de oito horas de exposição à luz solar. 

Era, antes de tudo, uma descoberta científica dada pela convergência de duas 

invenções anteriores e diferentes entre si: um dispositivo óptico para a captação de 

imagem; e um dispositivo químico para o registro da imagem através de reações 

químicas de sais de prata com a luz solar (DUBOIS, 1993).  

Com Henry Fox Talbot, em 1835, surgiu o negativo fotográfico, que possibilitou 

uma maior facilidade da fixação da imagem em um papel sensível à luz, tornando um 

processo menos trabalhoso e engenhoso que antes. 

Mas foi com Louis Jacques Mandé Daguerre que a fotografia se consolidou na 

França do século XIX. Utilizando-se dos estudos anteriormente realizados por Niépce 

e com incentivo do governo francês, Daguerre construiu o Daguerreótipo, uma espécie 

de primeira máquina fotográfica que possibilitou um tempo mais curto de produção de 

imagens que ficariam gravadas por tempo indeterminado. 

Para além desses principais nomes, outros foram importantes para o 
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desenvolvimento da fotografia, entre eles pode-se citar: James Clerk - Maxwell que 

criou o primeiro método para a fotografia colorida, Richard Leach Maddox que com a 

criação das primeiras chapas secas tornaram o processo de revelação mais simples, 

e os irmãos Lumiére, que através dos seus autocromos possibilitaram uma maior 

produção de fotos coloridas (ainda que fossem restritas para os entusiastas da 

fotografia). 

De acordo com Dubois, a fotografia tinha, no seu começo, a finalidade de guardar 

a memória, servindo-se de um caráter científico e documental, como que numa 

extensão do olhar humano: 

 
Logo os homens se põem a explorar o espaço (Nadar e seu balão...) rumo ao 
infinitamente pequeno, ou rumo ao cosmos (1840: primeiros daguerreótipos 
com microscópio solar de Donne. 1845: imagem do sol de Fizeau. 1851: 
magnífico daguerreótipo da lua de John Adams Whipple com o telescópio do 
Observatório do Harvard College). (DUBOIS, 1993, p. 32) 

 
A evolução da tecnologia trouxe ao século XX, aos poucos, um maior acesso às 

câmeras fotográficas. Nesse cenário, faz-se importante mencionar o papel de Richard 

Leach Maddox e da empresa Kodak que proporcionou um custo mais baixo de 

câmeras, rolos de filme e revelação, o que acabou por propiciar uma popularização 

da fotografia, permitindo assim que ela fosse vista para além do registro.  

 

2.2 A Relação da Fotografia com a Arte 

Quando a Fotografia surgiu no século XIX acreditou-se por um certo tempo que 

ela fosse a representação do real, de acordo com Dubois (1993). Devido a sua 

mecanicidade, ou seja, pela produção da imagem na aparelhagem técnica da câmara 

escura, a fotografia seria como um instrumento fiel de reprodução do real. 

Seu surgimento logo acabou por levantar debates acerca do limite da fotografia 

em relação à arte, mas naquele momento estabeleceu-se que a fotografia teria como 

principal funcionalidade a documentação e o caráter científico, enquanto a arte 

(entenda-se arte, neste contexto, principalmente a pintura) seria um produto de caráter 

imaginário que abriga a própria finalidade. Assim, a arte poderia romper com seu papel 

que muitos anos foi o de representar, tendo em vista que a fotografia seria responsável 

por isso. 

No entanto, algumas tentativas de aproximação da fotografia com a arte já eram 

realizadas, como o pictorialismo, que acabou por manipular e interferir nas imagens 

realizadas como se fossem pinturas. Todavia, segundo Dubois (1993, p. 33), o 
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pictorialismo acabou por reforçar o papel da fotografia como espelho do real e, assim, 

falhou por contribuir na discussão entre fotografia e arte para a época. 

Walter Benjamin (1987), acerca disso, reforça que a fotografia por muito tempo 

teve como função a realização de retratos anteriormente realizados por pintores e que 

a discussão sobre fotografia e arte foi por muito tempo prejudicada, pois a noção de 

arte era, de certa forma, rasa, por considerar que a arte deveria ser livre da 

aparelhagem técnica que a fotografia trazia. 

Benjamin ressalta o nome de figuras importantes para esse debate da relação 

da fotografia e arte, como Atget, que em Paris passou a fotografar coisas perdidas e 

transviadas, fugindo da tradicional fotografia de retratos. August Sander também 

contribuiu ao fotografar pessoas que não se colocavam perante a objetiva para serem 

fotografadas, colocando em questão a observação imediata, importante por instituir 

uma relação de olhar o outro e ser visto. 

Mas é no fim do século XX que esse debate ganha um novo panorama, através 

do que André Rouillé (2009) chama da passagem da fotografia-documento para 

fotografia expressão. O autor define como fotografia-documento a produção de 

imagens que visavam principalmente uma representação, um registro do mundo. 

Rouillé aponta que na metade para o fim do século XX essa fotografia que se 

importava principalmente em representar as coisas e que se portava como “puros 

vetores de informação, ou puras categorias metafísicas” (ROUILLÉ, 2009, p.136) 

perdem sua força devido principalmente a chegada de novas tecnologias, como a 

televisão, os satélites e outros que se mostraram mais eficazes e rápidos. Dessa 

maneira, a fotografia passou a perder seu elo com o mundo. 

Ademais, a fotografia que por muito teve como função o registro, como o de 

guerras, passou a ser percebida mais fortemente como meio midiático e, assim, as 

imagens passaram a ser controladas e a servirem a funções intencionais de 

comunicação.  

Desse modo, abre-se espaço para um novo momento, o da fotografia-expressão. 

De acordo com Rouillé a fotografia-documento negligencia “todas as infinitas 

mediações que se inserem entre as coisas e as imagens” (Ibid., p. 136) enquanto a 

fotografia - expressão engloba os acontecimentos e discursos. 

Para além disso, esse novo modelo de fazer fotográfico abraça a subjetividade, 

permitindo a individualidade do fotógrafo perante a obra (não que esse individualidade 

já não fosse percebida antes), um maior dialogismo com outras linguagens e a 
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interferência e manipulação perante aquilo que será fotografado pois “a fotografia-

expressão mais intervém nas coisas do que as representa ou relaciona-se com elas”. 

(Ibid., p.167) 

Ademais, a fotografia-expressão surge em um momento de constante evolução 

tecnológica e em uma sociedade que se tornava cada vez mais informada. Isso 

contribuiu para que a fotografia se libertasse a alcançasse novas nuances. 

Logo, para este projeto, é necessário perceber que é muito recente o debate 

acerca da fotografia como um modelo de expressão, capaz de quebrar a ligação que 

a fotografia necessariamente carregava com registro das coisas. Assim, aquilo que os 

realizadores deste projeto se propõem a realizar é de certa forma novo dentro da 

história da fotografia. 

 

2.3 Contemporaneidade e Arte Conceitual  

A arte contemporânea rompeu com alguns aspectos da arte moderna, ajudando 

a configurar uma nova mentalidade no mundo artístico, por apresentar expressões e 

técnicas inovadoras que incentivam a reflexão sobre a obra. 

 O filósofo Theodor Adorno iniciava sua Teoria estética com a seguinte 

afirmação: “hoje aceitamos sem discussão que, em arte nada pode ser entendido sem 

discutir e, muito menos, sem pensar.” (ADORNO apud. ARCHER, p. IX, 2001). Ainda 

pensando o início da contemporaneidade na arte, Michael Archer afirma: 

 
No início dos anos 60 ainda era possível pensar nas obras de arte como 
pertencentes a uma de duas amplas categorias: a pintura e a escultura. As 
colagens cubistas e outras, a performance futurista e os eventos dadaístas já 
haviam começado a desafiar este singelo “duopólio”, e a fotográfica 
reivindicava, cada vez mais, seu reconhecimento como expressão artística. 
No entanto, ainda persistia a noção de que a arte compreende 
essencialmente aqueles produtos do esforço criativo humano que 
gostaríamos de chamar de pintura e escultura. (2001, p.1). 

 
 A arte em toda sua história clássica foi estruturada num molde onde pessoas 

de extrema técnica e conhecimento poderiam fazê-la, o poder de consumo dessas 

obras era unicamente de quem possuía influência e poder aquisitivo e a sua produção 

era feita em moldes de tinta ou escultura. A estrutura era tão enrijecida que mais de 

um século depois do ponto de partida dessas discussões, a arte contemporânea ainda 

encontra barreiras sociais gigantescas. A sociedade ainda enxerga com estranheza a 

arte contemporânea devido muitas vezes a falta de uma educação artística, 

principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Ainda hoje alguns 
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artistas ainda pintam e fazem esculturas tradicionais, mas até mesmo essas práticas 

ocorrem num espectro muito mais amplo de atividades. 

Na metade dos anos 60 a arte assumiu muitas formas e nomes diferentes, a 

exemplo do Hiper-Realismo, Pop Art, Novo Realismo, Nova Figuração, que 

quebraram preceitos artísticos existentes ou os ressignificam à sua maneira estética, 

sendo um período de bastante experimentação visual nos Estados Unidos e Europa. 

Durante esse espaço de tempo houve também uma crescente facilidade de 

acesso e uso das tecnologias de comunicação, não apenas a fotografia e o filme, mas 

também o som e o vídeo, seguindo o aparecimento do mercado das primeiras 

câmeras individuais. (ARCHER, 2001). 

 O acesso permitiu-se pensar mais no conceito da obra a ser realizada do que 

nos meios que seriam utilizados para chegar ao resultado final, esse processo deixou 

a discussão mais profunda, as possibilidades eram infinitas. O autor Michael Archer 

ainda afirma, 

“Na arte conceitual”, escreveu LeWitt, “a ideia ou conceito é o aspecto mais 
importante da obra. Quando um artista utiliza uma forma conceitual de arte, 
isto significa que todo o planejamento e as decisões são feitas de antemão, 
e a execução é uma questão de procedimento rotineiro. A ideia se torna uma 
máquina que faz arte. (LEWITT apud. ARCHER, p. 56, 2001). 

 
Assim, de certa maneira, a Arte Conceitual dá prosseguimento ao que já 

começou, ao que já foi planejado. Ainda hoje é muito questionado se arte conceitual 

é arte ou ainda o que é arte, como essa palavra pode ser definida, do que ela é 

composta? Quais eram as características necessárias e suficientes para que algo 

fosse considerada arte, e como ela podia ser exibida e ter sua curadoria e sua crítica. 

Para alguns artistas esse tipo de questionamento continuou sendo um fator 

necessário anterior a produção da arte, enquanto outros consideravam que a própria 

indagação constituía sua arte. “O conceitualismo atraiu as tarefas de crítica e análise 

para a esfera do fazer artístico”. (ARCHER, 2001). 

 O conceitualismo é identificado como um período durante o qual a arte se 

tornou insubstancial, ou seja, onde antes havia pinturas e esculturas, agora havia itens 

de documentação, mapas, fotografias, listas de instruções e informações nas obras.  

Desse modo, O fotógrafo contemporâneo desenvolve seu trabalho tendo a 

imagem fotográfica como obra de arte. Algo que André Rouillé (1998) chama de 

fotografia-matéria, ou seja, a fotografia como matéria própria da arte. Seu objeto de 

trabalho é a câmera fotográfica digital ou analógica, a fotografia contemporânea não 
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é somente a documental, mas também a cenográfica, a qual é montada com um intuito 

específico. 

Nesse sentido, ficou claro que a fotografia não se configura mais limitadamente 

a ser apenas um instrumento para a reprodução documentária do trabalho, que era 

visto depois, mas o fazer pensar na concepção imediata daquilo que seria fotografado, 

em todos os elementos que compõem a fotografia em função de uma mensagem 

previamente elaborada e descrita (DUBOIS, 1993). 

Portanto,  o surgimento da arte conceitual e seu debate acaba por influenciar 

nos novos modos de fazer fotografia e, desse modo, neste projeto experimental, tendo 

em vista que este constitui-se da ideia de arte conceito, na qual para os realizadores 

deste projeto os ensaios fotográficos realizados devem transmitir um conceito, ou seja, 

os ensaios foram anteriormente pensados e cada decisão esquematizada para que 

as fotografias atingissem um objetivo intencional e expressivo. 

 

2.4 Fotografia Contemporânea 

A fotografia como é conhecida está quase completando dois séculos de 

existência, sendo que durante quase todo este período ela foi em sua maior parte 

documental. No último século ela veio ocupando seu lugar no espaço da arte. A foto 

enquanto documento já era muito significativa para a humanidade em um viés 

tecnológico, considerando que durante toda a história os registros foram feitos através 

de desenhos, pela oralidade e escrita. 

 Assim, depois de quase dois séculos de restrições desde a criação da câmera 

fotográfica, já que eram restritas apenas a alguns artistas, a fotografia começou a 

conhecer a sua emancipação (COTTON, 2013).  

Dito isso, com a câmera digital e os softwares de edição foi permitido 

incrementar as possibilidades expressivas e também os conceitos teóricos da 

fotografia (MACHADO, 2001). Para Müller-Pohle (1985 apud MACHADO, 2001), 

fotógrafo e crítico de fotografia, a fotografia pressupõe hoje uma gama infinita de 

possibilidades de invenção não só na produção como também na circulação e no 

consumo social de fotografias. 

A fotografia captada é aquilo que o fotógrafo ou a pessoa que manuseia o 

equipamento vê: uma imagem. Nisso, pode-se citar o conceito de imagem, que de 

acordo com Jacques Aumont (2012) engloba não somente a imagem (objeto), mas 

que é uma junção entre a percepção visual (o que os olhos conseguem captar através 
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da entrada de luz),  o psíquico (a recepção de cada pessoa que enxerga um mesmo 

objeto) e o dispositivo (o contexto, considerando espaço e tempo, que regulam a 

relação do espectador com a imagem). 

Portanto, cada um possui uma visão diferente até mesmo quando se fala sobre 

o mesmo assunto. Levando também em consideração os diferentes tipos de 

equipamentos que por si só possuem suas especificações, tons e lentes, que fazem 

com que a mensagem possua diferentes interpretações sobre um mesmo objeto.  

No livro “O quarto iconoclasmo e outros ensaios hereges” o autor Arlindo 

Machado (2001) faz uma reflexão acerca do pensamento de Flusser em relação a 

fotografia como símbolo. Para ele a fotografia transforma conceitos em cenas. Ainda 

segundo Machado, 

 
Em 1983, numa obra fundamental escrita sob o impacto do surgimento das 
imagens digitais, ele assegurou que a fotografia, mais que simplesmente 
registrar impressões do mundo físico, traduzia teorias científicas em imagens. 
O pensamento de Flusser a esse respeito é radical e sem concessões: a 
fotografia pode ter muitas funções e usos em nossa sociedade, mas o 
fundamento de sua existência está na materialização dos conceitos da 
ciência; para usar suas próprias palavras, ela transforma “conceitos em 
cenas” (2001, p.122). 

 
Portanto, discussões anteriormente levantadas - como a da questão da 

fotografia e realidade, qual Dubois, inspirando-se em Roland Barthes, escreve que a 

imagem fotográfica é principalmente um traço, ou seja, ela não é o real, mas carrega 

algo dele e, assim, torna-se aquilo que já foi - parecem ficar para trás em virtude de 

um novo olhar sobre a fotografia: como sendo um modo de expressão. 

Para exemplificar esse novo momento, percebe-se uma preocupação maior 

quanto a direção de arte na fotografia, sendo que o uso do aparato fotográfico para 

criar é algo montado e fictício e não somente para registrar aquilo que está 

acontecendo. A fotógrafa estadunidense Cindy Sherman participa como objeto de 

suas fotografias, ou seja, não é ela quem clica sua obra pois ela não poderia estar ao 

mesmo tempo na frente e atrás das câmeras (MACHADO, 2001). Para ela, o ato de 

“fotografar” consiste em criar cenários e situações imaginárias para serem captadas e 

não somente em apertar o botão. Ainda segundo Machado, 

Para Sherman, fotografar consiste menos em apontar a câmera para alguma 
coisa preexistente e fixar sua imagem na película que em criar cenários e 
situações imaginárias para serem oferecidas a ela, tal como acontece no 
cinema de ficção. A fotografia é concebida como criação dramática e 
cenográfica, ou como mise-en-scène, na qual a fotógrafa interpreta ao 
mesmo tempo os papéis de diretora, dramaturga, desenhista de cenários e 
atriz. (MACHADO, 2001, p.134-135). 
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Desse modo, a discussão que Dubois (1993) estabelece a respeito da arte 

fotográfica vai ao encontro do que Sherman propõe. Para ele há um momento em que 

a discussão sobre a fotografia se cessa e se estabelece uma discussão oposta: sobre 

a arte tornar-se fotográfica, na qual a arte se impregna “de certas lógicas (formais, 

conceituais, de percepção, ideológicas ou outras) próprias a fotografia” (1993, p. 253) 

 
FIGURA 1 - Fotógrafa Cindy Sherman como objeto de sua fotografia 

 

Fonte: Cindy Sherman 

 

Logo, há uma aproximação da direção de arte fotográfica ao cinema no qual a 

fotografia existe como criação dramática e cenográfica. Assim como existe um roteiro 

para que uma cena aconteça exatamente como a produção deseja, a fotografia 

contemporânea converge em uma mesma ideia de pensar o que vai ser mostrado. 

Sherman foi precursora de uma série de fotógrafos contemporâneos que englobam 

conceito no seu processo de criação. São exemplos de profissionais brasileiros a 

fotógrafa Rosângela Rennó, que não fotografa, não usa câmera nem filme, mas 

apenas repõe em circulação fotos já existentes. E também o brasileiro Kenji Ota, outro 

fotógrafo que tem ajudado a aprofundar a compreensão do atual processo de 

expansão da fotografia. 

 

2.5 Ficção e Encenação na Fotografia 

Tendo em vista que este projeto experimental se utiliza da ficção e encenação 

nas fotos realizadas, é necessário compreender como esses fatores aparecem ao 

longo do fazer fotográfico e também nas fotografias atuais. 
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O século XX foi marcado principalmente pela fotografia documental. Todavia, 

com o momento da fotografia-expressão um modelo de fazer fotográfico ressurge: o 

que incorpora ficção e encenação nas fotografias, ou seja, a manipulação da cena a 

fim de se passar uma ideia pretendida. 

A fotógrafa e professora brasileira Susana Dobal (2013) trata sobre esse assunto 

fazendo um aparato histórico da ficção e encenação da fotografia. Segundo Dobal, no 

século XIX existia a prática de famílias representarem acontecimentos históricos ou 

da literatura medieval. As pessoas se fantasiavam e posavam para o fotógrafo que 

dirigia a cena a fim de atingir a expressividade e o resultado que se queria alcançar. 

A isso se deu o nome de Tableux Vivants, que foram até mesmo solicitados por reis e 

rainhas da época.  

Essa prática de encenação foi sendo abandonada em virtude de uma fotografia 

documental, que representasse a realidade sem intervenção na cena. Apesar de 

considerar que mesmo a fotografia documental tinha escolhas subjetivas dos 

fotógrafos, ela não era encenada, ou seja, as poses não eram pensadas, a expressão 

de quem estava sendo fotografado e outros elementos que compunham a cena. 

No entanto, o reconhecimento de fotógrafos e a busca desses por seu estilo 

próprio propiciou o retorno da encenação e da ficção. Assim, neste novo momento, 

fotos documentais passaram a experimentar desse aparato. Dobal cita fotógrafos 

como Fred Merz e Alejandro Chaskieberg, que incorporam a fotografia documental 

questões como a encenação das personagens fotografadas, a pose e um tratamento 

estético distante do padrão da fotorreportagem. 

Mas a encenação e ficção não se limita, na contemporaneidade, à foto 

documental. Diante do momento da fotografia-expressão, elas atingem perspectivas 

novas, como no caso da Rosângela Rennó, que não fotografa, mas que incorpora a 

encenação e a ficção fazendo uso de imagens já existentes ao atribuir a elas novos 

contextos e elementos que provocam reinterpretações de uma imagem que antes era 

vista de uma única forma.  

Logo, Dobal atenta para o fato de a ficção ter o seu próprio realismo pois, para 

além de provocar processos de identificação e emancipação de si, permitindo-se 

colocar no lugar do outro, ela representa por vias indiretas uma época, suas 

referências e sua cultura. 

 Portanto, se no século XIX as encenações eram pautadas na literatura medieval, 

por exemplo, no contexto atual elas apresentam temáticas como a indústria cultural, 
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presentes nas obras de fotógrafos como Dulce Pinzón, que fotografou imigrantes 

mexicanos vestidos de super-heróis executando atividades de subemprego em Nova 

Iorque.  

Desse modo, a encenação e a fotografia neste projeto também será utilizada 

para tratar de assuntos que permeiam o nosso momento atual, como a relação das 

pessoas com a religião, a emancipação da mulher, a transição de uma pessoa 

transexual, que levanta debates acerca da identidade e sexualidade.  

 

2.6 A Fotografia e o Cinema 

O cinema, assim como a fotografia, teve contribuições de muitos estudiosos para 

que surgisse, dificultando, assim, uma definição de quando acontece seu exato 

surgimento. 

Entretanto, a maior parte dos que pesquisam sobre o assunto colocam os irmãos 

Lumiére como os principais nomes para a invenção do cinema, pois em 1895 exibem 

seus primeiros filmes, com duração menor que dois minutos, por meio de um aparelho 

que patentearam chamado cinematógrafo: que era capaz de não somente captar as 

imagens em movimento, mas também de projetá-las. 

Contudo, de acordo com Benedetti (2016), o cinema não surgiu somente a partir 

das pesquisas cinéticas, mas também se apossou das contribuições da fotografia. E 

essas contribuições não se deram somente por meio da evolução da aparelhagem 

técnica, mas também no modo como a fotografia influenciou o modo de percepção do 

observador. 

Benedetti ressalta que os álbuns fotográficos, que surgem em 1950, contribuíram 

para o cinema, tendo em vista que foi através deles que surgiu a seleção e 

organização de imagens em grupo (o que no cinema ficou conhecido como edição). 

Os álbuns também reuniam vários temas (assim, quando as primeiras sessões de 

cinema surgem com filmes que tratam de assuntos diversos, não há por parte do 

público estranhamento ou rejeição). 

Os álbuns fotográficos também acabaram por educar o espectador do cinema, 

habituando-o a ver várias facetas de uma mesma ação, pois nos primeiros filmes 

acontecia o encavalamento de cenas, ou seja, uma cena era gravada de uma maneira 

e na cena seguinte era gravada de outra forma, mas voltava com o conteúdo deixado 

na cena anterior (os diálogos eram repetidos, por exemplo). 

Para além disso, houve também a contribuição das fotografias compostas, que 
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de acordo com Benedetti (2016) instituíram uma preocupação com o tempo e 

movimento da imagem, relacionando-se, assim, com o cinema. 

A fotografia também influencia o cinema em seus primeiros anos com a questão 

da câmera fixa. O Cinema utilizava a câmera cinematográfica como uma testemunha 

de acontecimentos, usando-a de modo fixo, uma herança da fotografia que por muito 

tempo encontrou dificuldades em mover o aparato mecânico.  

Dentre as contribuições técnicas da fotografia para o surgimento do cinema 

encontra-se, por exemplo, a cronofotografia de Étienne-Jules Marey, que provocou 

uma tomada sistemática de imagens no tempo, contribuindo para os estudos da 

imagem cinética, ou seja, a imagem em movimento.   

Ademais, as contribuições da fotografia para o cinema continuaram após a 

consolidação desse último. No cinema surgiu o que chamou-se de cinematografia, ou 

fotografia de cinema. Katia Kreutz define como: 

 
a área que controla o processo de construção e o registro das imagens, 
levando para a tela toda a atmosfera e a linguagem imaginadas na pré-
produção, por meio de ferramentas técnicas como iluminação, filtros, lentes, 
movimentos de câmera, enquadramento, cor, exposição, etc. (KREUTZ, sem 
página, 2018) 

 
Logo, essas ferramentas comuns a fotografia são utilizadas e pensadas no 

cinema a fim de se atingir determinados objetivos estéticos e, assim, discursivos 

também, pois o diretor de fotografia de cinema é “o profissional que usa a câmera e a 

luz para transformar o texto do roteiro em imagens.” (Ibid, sem página, 2018). 

Portanto, percebe-se que o cinema está bastante ligado a fotografia, seja em 

questões técnicas da captação de imagens ou seja em questões relacionadas às 

escolhas daquilo que se pretende transmitir por meio da imagem. 

Por um outro lado, indaga-se quais são as contribuições do cinema para a 

fotografia. Como já mencionado, viu-se que a fotografia conceitual, aquela que 

expressa um conceito, traz do cinema pensar-se anteriormente o que será necessário 

para que se alcance os objetivos preestabelecidos. Desse modo, esse fazer 

fotográfico utiliza-se muito da direção de arte.  

 

2.7 Direção de Arte e Fotografia 

Do mesmo modo que a fotografia acabou por influenciar o cinema, esse também 

tem sua contribuição para a fotografia, principalmente no período em que ela é 

considerada uma forma de expressão. 
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Dentre as contribuições do cinema para a fotografia destaca-se a direção de arte, 

que segundo Hambueger (2014) é a área encarregada da criação de um projeto visual 

de um filme. 

Isso significa dizer que a direção de arte envolve aspectos como a cenografia, 

maquiagem, figurino, efeitos visuais e outros, que envolvem saberes como as artes 

plásticas e arquitetura também:  

 
Artista multidisciplinar, o diretor de arte lida com matérias plásticas e 
arquitetônicas elaborando uma linguagem específica de cada projeto. 
delineia relações visuais entre figura posta em cena, os objetos e o espaço 
na composição de quadros bidimensionais, em movimento e dotados de voz 
própria [...]. (HAMBUEGER, 2014, p.52). 

 
Desse modo, Hambueger ressalta que os esforços da direção de arte somam-

se aos aspectos fotográficos (como a composição de luz e enquadramentos de uma 

cena) para atingir a expressividade visual que colabora na construção de uma 

narrativa a ser contada, propiciando ao espectador, junto ao texto e encenação dos 

atores envolvidos na cena, uma melhor compreensão do todo que está sendo 

transmitido. 

Logo, nota-se que a direção de arte é um importante recurso expressivo e, desse 

modo, é de total importância para o cinema. Mas assim ela também é para a fotografia 

que tem a intenção de expressar um conceito. 

Talvez possa-se dizer que ela é mais importante ainda para a fotografia do que 

para o cinema, uma vez que no cinema a narrativa conta, na maior parte das vezes, 

com o texto verbal, enquanto que na fotografia muitas vezes se tem a ausência desse 

tipo de texto que corrobora para a construção de sentido de uma ideia. 

Desse modo, é necessário pensar muito bem nos elementos que compõem cada 

cena a ser fotografada para que as intenções do fotógrafo possam ser compreendidas 

pelo outro, ainda que, como já dito, esse terá uma percepção única da imagem. 

Assim, neste projeto experimental pensou-se essas questões pertinentes a 

direção de arte. Os locais escolhidos para realizar-se as fotos, os objetos presentes 

nas cenas, nas cores, na maquiagem das personagens, entre outros que serão 

explicados no decorrer deste. 
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3 O CINEMA DE PEDRO ALMODÓVAR E SEU ESTILO 

Reconhecido como um dos principais nomes do cinema espanhol, Pedro 

Almodóvar conseguiu imprimir em sua obra seu estilo próprio que reflete elementos 

da sua vida pessoal e daquilo que ele acredita como ser humano aliado a 

experimentação e a evolução ao longo de cada trabalho. 

 

3.1 A História e o Cinema Autoral de Almodóvar 

 Embora algumas biografias datam seu nascimento ao ano de 1951, pode se 

afirmar de acordo com Fabiana Santos (2012) que Pedro Almodóvar Caballero nasceu 

em setembro de 1949 na comunidade de Castilla-La Mancha na parte central da 

Espanha, e é um dos principais cineastas em que a sua obra cinematográfica reflete 

poderosos dilemas e aspectos vivenciados ao longo do seu amadurecimento 

enquanto pessoa. Grandes temas e transformações relacionadas à cidade que ele 

viveu, a sexualidade, o feminino, são questões que perpassam o artista como 

contador de histórias para o cinema. É impossível dissociar esses elementos dele e 

de seus filmes, bem como entendê-los como um conjunto é essencial para 

compreender o trabalho do artista. 

 A cidade de Madri mostra-se frequentemente como plano de fundo das 

narrativas almodovarianas, o seu desenvolvimento tardio e mazelas sociais são 

bastante exploradas, na medida em que se relacionam diretamente aos rumos e 

características das personagens que são vistos em tela.  

Madri não se limita a ser apenas um elemento para que as histórias aconteçam: 

ela também se constitui enquanto um personagem com vida própria, que possui suas 

nuances e características bem delimitadas, como a periferia, a miséria, a poluição e 

os ruídos em contraste com o luxo da cidade grande. A cidade ainda se mostra como 

contracorrente daquilo que o governo de Franco1 tentou abafar durante os anos que 

passou à frente da Espanha, como a rebeldia da juventude em se mostrar contrária à 

estruturas tradicionais da família (com novos modelos de famílias com mães 

separadas, com travestis e transexuais e pessoas da religião), e a noite urbana 

obscena onde o corpo se mostrava como moeda de troca.  

                                                           
1 Francisco Franco, ou simplesmente Franco, foi um militar e líder fascista que integrou o golpe de      

Estado na Espanha em julho de 1936 contra o governo da Segunda República, que deu início a 
Guerra Civil Espanhol. Atuou como chefe de governo de 1938 até sua morte em 1975. 
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Segundo Santos (2012), Almodóvar muda-se para a cidade de Madri aos 16 

anos para tentar dedicar-se ao estudo da produção cinematográfica, entretanto os 

seus propósitos são suspensos por influência direta do governo de Francisco Franco: 

naquele período a Escuela Oficial de Cine estava sendo fechada e o incentivo à cultura 

passava por descasos. O cinema espanhol daquela época além de enfrentar a falta 

de recursos para produzir, estava sujeito ainda à censura norteada pelos preceitos 

católicos que reprimiam qualquer conteúdo desafiador da sua moralidade. Em vista 

disso, o jovem viu-se obrigado a trabalhar pelos próximos 12 anos em uma companhia 

telefônica, onde pode-se inferir que influenciou bastante para a produção de seus 

filmes, já que ouvia diariamente a história do povo espanhol contemporâneo a ele. 

Assim, testemunhava, de forma direta, o que o povo daquele período estava passando 

e tal estudo foi auxiliando na construção de seus personagens tão humanos. 

Santos (2012) ainda ressalta que foi durante o final dos anos 70 e início dos 

anos 80 que Almodóvar teve grande contato com o meio artístico, explorando múltiplas 

áreas de produção perpassadas pelo movimento La Movida Madrileña, bem como a 

escrita de fotonovelas, quadrinhos, escrevendo para jornais e revistas que apareciam 

na cena cultural daquele contexto. Durante essa corrente de contracultura os jovens 

espanhóis, que por muito tempo tiveram suas vozes caladas pela ditadura franquista, 

encontravam na arte uma forma de realizar experimentações que fugissem dos 

costumes tradicionais estabelecidos. Uma nova visão de mundo era apresentada 

guiando-se pela liberdade frente aos dogmas religiosos e a política estrutural. 

Nesse contexto da Movida, Aragão (2013) complementa que as manifestações 

artísticas dialogavam entre si, por isso Almodóvar produziu em diferentes formas de 

expressão, e também por vista dessa troca de ideias os consumidores dos produtos 

artísticos feitos eram os próprios integrantes do movimento. Buscou-se naquele 

período através da arte realizar principalmente experimentações e era comum que 

houvesse a presença do extravagante e do exagerado para identificar os seus 

integrantes. O autor destaca que foi recorrente usarem roupas muito coloridas, 

maquiagens exóticas e excêntricas para dar essa ideia de liberdade que os jovens 

tanto almejavam e chamar a atenção através da performance da vaidade em se 

caracterizar com esses elementos visuais. Ainda que fosse notória a falta de qualidade 

de algumas dessas manifestações culturais, o intuito era provocar o espectador, 

podendo ou não o entreter. 
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Aragão (2013) ressalta que a Movida Madrileña não foi, portanto, um 

movimento organizado de artistas que queriam realizar manifestos e colocar no papel 

quais eram os elementos que o movimento tinha para se organizar (como em escolas 

artísticas europeias, por exemplo), mas foi uma consequência direta e espontânea do 

fim do governo franquista, onde os jovens inviabilizados à margem queriam se rebelar 

contra aos anos de opressão sobre seus corpos, atitudes e sexualidade. 

Mas é com a fundação da produtora El Deseo junto com seu irmão durante a 

década de 80 que o cineasta se empenha exclusivamente à produção cinematográfica 

de seus longas metragens, e é nesta fase que Almodóvar começa a chamar atenção 

com seu cinema colorido e diferente do que até então era produzido. Ainda segundo 

Santos (2012): 

A afiliação à Movida, aparente no início da sua filmografia, vai dando lugar a 
outras estruturas, que incluem temas religiosos, sexuais, femininos, entre 
muitos outros, mas sem nunca abrir mão da cena urbana. Do mesmo modo, 
de amador e despercebido, Almodóvar ocupa com a mesma desenvoltura os 
postos de polêmico a cult e pop, conquistando o público e a crítica (2012, p. 
73) 

 
A autora destaca o uso do Melodrama2 como recurso narrativo nas obras 

almodovarianas sobretudo para se distanciar do caráter documental que o cinema 

espanhol tinha naquela época para retratar as consequências do governo franquista, 

e por conta disso muitas vezes seu cinema podia ser visto como inferior e apolítico. 

Para Almodóvar, o que interessava (e ainda se faz presente em todas as suas obras) 

era mostrar a realidade do povo e as relações complexas que se estabeleciam. 

Entretanto, essa assimilação não foi para fingir que o governo de Francisco Franco 

nunca existiu, mas para possibilitar a imaginação do que a Espanha poderia vir a ser 

depois de seu governo.  

Em linhas gerais, em sua tese Santos (2012) nos apresenta a duas concepções 

acerca das narrativas de amor e perda que constituem o Melodrama: o sofrimento do 

feminino em busca da virtude, geralmente associado a dor, a perda e a entrega ao 

amor, e a ação masculina exteriorizada pela agressividade.  

                                                           
2  O Melodrama pode ser compreendido como um gênero cinematográfico que se baseia no 
desenvolvimento de narrativas que possuem por vezes um roteiro bastante simples, focadas sobretudo 
no drama dos personagens com relação ao amor e a descoberta de seus sentimentos e tendo a família 
como um plano de fundo que sustenta ou é contra essa relação. O bem e o mal aqui são bem 
estabelecidos e entre os dois ocorre uma disputa onde fica bastante evidente quem é o mocinho e o 
vilão. O melodrama se caracteriza em ser por vezes muito mais visual do que textual. 
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Em vista disso, as noções de “bem” e “mal” em seus filmes nunca são bem 

engessadas; Almodóvar apresenta personagens moralmente duvidosos em que seus 

fins justificam os meios, ao mesmo tempo em que realizam boas ações esses 

personagens podem apresentar uma bagagem de dramaticidade que envolve 

relações de amor e ódio uns com os outros. Assim, raramente são vistos nos longa 

metragens dois opostos da moralidade lutando narrativamente, mas eles se 

encontram em uma espécie de características indissociáveis de um mesmo indivíduo 

que por vezes faz boas ações e outras faz o mal. Na tela são apresentadas pessoas 

verdadeiramente humanas que muitas vezes erram; seus defeitos são vistos com 

mais importância e destaque e é isso uma das coisas que tornam os filmes do cineasta 

tão crus e viscerais. 

 
A utilização almodovariana do melodrama, os “Almodramas”, ao mesmo 
tempo em que trabalha com as convenções típicas melodramáticas, é 
responsável por subverter a matriz genérica, em especial quando transfere o 
papel do herói, masculino na matriz, para as mulheres ou personagens 
homossexuais (SANTOS, 2012, p. 80) 

 

É interessante observar ainda que em Almodóvar, como seus protagonistas 

são complexos em relação à sua sexualidade, muitas vezes essas elaborações e 

performances melodramáticas são exploradas de modo invertido, onde personagens 

tipicamente femininos (mulheres cis, por exemplo) apresentam virtudes culturalmente 

masculinas de agressividade e luta enquanto personagens masculinos se mostram 

frágeis e vulneráveis; mas nunca em uma relação limitada de estereótipos, podendo 

um mesmo personagem apresentar todas essas características ao decorrer dos longa 

metragens. Importante observar aqui que as mulheres, portanto, tentam se libertar da 

passividade que muitas vezes lhes é imposta nas narrativas melodramáticas 

clássicas, tentando estabelecer frente às dificuldades que a trama lhe oferece num 

embate para ter a sua voz ouvida e seu descontentamento como força motivadora 

para realizar as suas ações na narrativa. Nesse sentido, as mulheres e os 

homossexuais marginalizados ganham destaque no melodrama de Almodóvar e não 

ficam apenas na esfera passiva em que anteriormente o mocinho possuía - ou no caso 

dos homossexuais que eram inviabilizados nessas produções ou tinham apenas o 

papel de vilão como se fossem pessoas naturalmente ruins. 

A respeito dessa característica vilanesca que por muitas vezes o homossexual 

tinha quando estava em cena no melodrama tradicional pode-se utilizar como exemplo 
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o filme Rebecca (1940) de Alfred Hitchcock. Na narrativa do filme, fica entendido no 

subtexto que a grande vilã era a empregada obcecada pela sua antiga patroa e por 

isso ela faz maldades e dificulta a vida da mocinha; e para a construção de sua 

identidade, a vilã está sempre associada ao preto e em cenas na penumbra. Em 

contrapartida a isso, no cinema de Almodóvar, o homossexual pode ser tanto mocinho 

quanto vilão; novas nuances são exploradas. 

O gênero criado pelo cineasta subverte o conceito tradicional de melodrama ao 

misturar as relações de dificuldades enfrentadas pelos seus personagens com uma 

espécie de humor característico que brinca com essas situações, ora de maneira 

direta em cena com os diálogos dos personagens, ora com os rumos absurdos e 

duvidosos que a história toma. Muitas vezes no lugar dos personagens masculinos, 

são as mulheres (ou aqueles que performam a feminilidade) que assumem papel 

heroico e de força modificadora do meio social que estão inseridas em uma sociedade 

que estava vivenciando um momento de transição e mudanças profundas. A 

subversão se intensifica ao mostrar instituições como a igreja não mais de forma 

virtuosa e de salvação, mas intrincada de defeitos e exploração daqueles que 

depositam a sua fé e entregam sua vida para a religião. 

Essa subversão melodramática feita por Almodóvar em seu cinema fica mais 

clara quando Oliveira (2013) define a família como objeto central das narrativas que 

utilizam do melodrama como ferramenta para estruturar os acontecimentos que são 

vistos ao longo de um produto audiovisual. Nesse sentido, o cineasta foge ao modelo 

tradicional quando apresenta modelos familiares que transgridem ao que é comum e 

explorando, por exemplo, a história de uma mãe solteira que cuida da educação de 

seu filho como em Tudo Sobre Minha Mãe (1999) ao mesmo tempo em que apresenta 

figuras marginalizadas como travestis e prostitutas como pertencentes àquela família 

por ali estarem presentes. 

 
Um primeiro ponto para se compreender essas alterações parte da maneira 
como a família é o tema central do melodrama. O nascimento do gênero 
teatral do drama burguês, que daria origem ao melodrama, ascendeu na 
Europa juntamente com a burguesia, atribuindo um novo sentido à palavra 
“família” e destinando a ela tanto a possibilidade de oferecer alento como de 
produzir conflitos. (OLIVEIRA, 2013, p. 15)  

 
Como se observa na figura a seguir, extraída do filme Tudo Sobre Minha Mãe 

(1999), o núcleo familiar tradicional é, portanto, desconstruído em virtude dessas 

personagens travestis que carregam características culturalmente femininas e se 
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juntam com a personagem principal Manuela para criar uma novo modelo de família 

moderna. Não há aqui nenhum homem heterossexual que se apresenta como herói 

ou patriarca da família e que zela por ela. 

 
FIGURA 2 - Personagens (da esquerda para direita) Agrado, Manuela, Rosa e Huma Rojo de 

Tudo Sobre Minha Mãe (1999). Almodóvar nos mostra uma nova estrutura familiar em seu 
melodrama. 

 

Fonte: frame retirado do filme 

 
Ademais, utilizando de elementos característicos como seu humor negro, 

Almodóvar quebra as expectativas daquele que assiste à sua obra por não compensar 

os sofrimentos de seus personagens com um desfecho esperado onde o “bem” 

prevalece e as adversidades são completamente resolvidas, como é visto no 

melodrama tradicional. Em contrapartida, ainda segundo Oliveira (2013), vemos em 

tela uma frustração mesmo quando esses objetivos são alcançados; aqui a esperança 

é ironizada e a vida deve ser aceita como ela é, onde o sofrimento muitas vezes não 

recompensa o indivíduo por mais que ele seja outra pessoa no fim de sua jornada. 

 
O sofrimento nos filmes de Almodóvar é apenas uma consequência de algo 
que parece ser muito mais prioritário: a explicitação da dor pelo desejo de não 
se permitir anestesiar pela cultura moderna. Os conflitos dos personagens, 
por mais simples que possam parecer, são doloridos e os arrebatam por 
inteiro. (OLIVEIRA, 2013, p. 76) 
 

Percebemos, portanto, que todas as obras de Almodóvar carregam 

intrinsecamente quem ele é, seu contexto geográfico, cultural e social, criando um 

estilo autoral marcante e excepcional. Tais elaborações e contribuições acerca do 

artista, que reflete a si mesmo naquilo que produz, abre espaço para o 

aprofundamento da discussão da autoria no campo das artes, sobretudo na produção 

cinematográfica. 

A noção de autoria acaba por atribuir a uma obra um valor simbólico agregado 

de bastante riqueza pois muitas vezes as pessoas costumam ir para as salas de 
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cinema procurando por esse ou aquele diretor, e isso se configura numa relação de 

escolha norteada por quem está por trás daquela produção. Um filme do Tarantino, 

por exemplo, só de carregar o nome do cineasta já sucinta ao público uma expectativa 

daquilo que se pode esperar da película em questão, pois se tem a expectativa de que 

ela carregue certos traços e características muito peculiares ao autor; aqui podendo 

citar o uso exagerado da violência como elemento visual e narrativo bastante 

importante para a significação da história que se pretende contar. Já em um filme do 

Spielberg espera-se personagens bem desenvolvidos e heroicos; enquanto Wes 

Anderson trabalha na esfera da fábula com personagens fantásticos e visualmente 

centralizados em tela. O mesmo ocorre com Almodóvar, homenageado pela produção 

dos ensaios fotográficos deste trabalho, que usa sobretudo da sexualidade e o gênero 

associados com cores extravagantes para se fazer cinema. 

Santos (2012) tenta realizar um diálogo entre Barthes e Frow no que diz 

respeito às questões autorais. A autora, se valendo do estudo de Frow, conceitua que 

o autor é antes de tudo um produtor de conteúdo num sistema cultural de produção e 

procura a certificação daquilo que produz através dos elementos que ele usa para a 

sua criação. É como uma grande narrativa que se entrelaça e se enriquece de 

elementos na medida em se produz. Para além disso, ainda se vale da noção 

capitalista de direito à propriedade, onde é necessária uma espécie de contrato social 

a assinatura das obras para evitar que sejam feitas cópias do trabalho de um autor e 

delimitar as produções a uma autorização prévia que garanta os direitos intelectuais 

de um autor.  

Ainda nesse sentido, Santos elucida aqui o que Barthes trouxe de contribuição 

sobre a autoria no contexto da literatura. Assim, a autoria se mostra como contextual 

e histórica, sendo um reflexo da modernidade numa relação de prestígio social do 

indivíduo e reconhecimento. É dada a possibilidade de obter um significado esperado 

e “fechar” a escrita para uma linearidade previamente esperada. 

O reconhecimento da autoria também se vale da interpretação do leitor, do qual 

é esperado um repertório de elementos estéticos e narrativos sobre o produto artístico 

em questão dentro da produção de determinado autor. Nesse sentido, alguém que 

nunca viu algo do Almodóvar, por exemplo, não conseguiria reconhecer os 

componentes de seu estilo característico. A interpretação, portanto, é capaz de 

conferir ou não a unidade e sentido ao todo. 

. 
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3.2 Filmografia de Almodóvar 

A partir de Aragão (2013) e Santos (2012) pode-se recuperar o caminho e 

crescimento de Almodóvar como cineasta por meio de sua filmografia, a qual Aragão 

(2013) aponta que pode ser dividida em 3 fases: a de experimentação e iniciação, a 

de inserção no cinema mundial e a de maturidade artística.  

A fase de iniciação e experimentação ocorre nos filmes entre os anos de 1980 

até 1987. 

Em Pepi, Luci, Bom e Outras Garotas de Montão (1980) e Labirinto de Paixões 

(1982) Almodóvar registra o movimento artístico da Movida Madrileña e o contexto 

social da época.  

Em Maus Hábitos (1983) o artista, por meio da ironia e do humor, critica o 

conservadorismo da sociedade católica espanhola da época. Em 1984 Almodóvar 

lança Que Fiz Eu Para Merecer Isso no qual critica o machismo e a hipocrisia da 

sociedade perante o uso de drogas. Há também, de acordo com Santos, a presença 

de temáticas como crise financeira e migração. 

Já nas obras Matador (1986) e A Lei do Desejo (1987) há novamente a crítica à 

Igreja. Em Matador ele também levanta polêmica ao tratar do prazer sexual ligado a 

morte, enquanto A Lei do Desejo aborda o desejo, de maneira ampla. 

No ano de 1988 instaura-se a segunda fase de Almodóvar, na qual com o filme 

Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos o artista ganha reconhecimento 

internacional, sendo indicado ao Oscar. 

Nos anos de 1989 e 1993 Almodóvar trabalha o cômico e o inusitado como 

elementos narrativos nas obras Ata-me e Kika. Em De Salto Alto (1991) e A Flor do 

Meu Segredo (1995) Almodóvar passa a explorar, através do drama, aspectos 

psicológicos de suas personagens femininas. 

Carne Trêmula (1997) é o filme que coloca Almodóvar na fase que Aragão 

chama de maturidade artística do autor. Neste filme Almodóvar aborda uma intrincada 

rede de relações humanas.  

Em Tudo Sobre Minha Mãe (1999) Almodóvar questiona papéis de gênero, 

levanta polêmica religiosa e pela primeira vez muda o foco de seus filmes de Madri 

para Barcelona, de acordo com Santos (2012).  

Santos aponta que os filmes dos anos 2000 de Almodóvar são marcados pela 

narrativa em torno de um segredo, sendo eles: Fale com Ela (2002), Má Educação 

(2004), Volver (2006), Abraços Partidos (2009) e A Pele que Habito (2011). 
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Em Fale com Ela há o mistério em relação a gravidez da personagem Alícia e 

em Má Educação a morte de Ignácio e o passado dessa personagem junto há Enrique. 

Nesses dois filmes Almodóvar imprime como seu estilo o dialogismo entre linguagens: 

no primeiro com a dança e no último com o próprio cinema. 

Santos aponta que nos demais filmes o segredo aparece das seguintes 

maneiras:  

em Volver, os mistérios também cercam o passado e a morte dos pais e do 
marido de Raimunda (Penélope Cruz) e da mãe de Agustina (Bianca Portillo); 
Abraços partidos se desenvolve a partir da culpa e das dúvidas que envolvem 
a morte de Lena (Penélope Cruz) e o lançamento do filme de Mateo (Lluís 
Homar); Em A pele que habito, o segredo está na identidade de Vera (Elena 
Anaya) e nas histórias do passado de Robert (Antonio Banderas). (SANTOS, 
2012, p. 114). 

 
Em 2013 Almodóvar lança Os amantes Passageiros, marcado pelo humor e, 

mais uma vez, pela crítica religiosa de Almodóvar. Em 2016 tem-se Julieta, em que 

mais uma vez o autor trabalha o mistério ao colocar em questão os comportamentos 

distintos da personagem principal na juventude e na meia idade. 

Sua obra mais recente é Dor e Glória (ainda deste ano, 2019) e que apresenta 

muitas características da vida do diretor, como o fato da personagem principal ser um 

diretor de cinema homossexual que dirigiu comédias femininas no começo de sua 

carreira.  

 

3.3 O Feminino e Identidade de Gênero em Tudo Sobre Minha Mãe (1999) e Má 

Educação (2004) 

As questões de gênero e sexualidade envolve todas as pessoas do mundo em 

diferentes culturas. Em todos os lugares, alguns mais que outros, são questões 

dialogadas com certa dificuldade ou até mesmo vetadas. O diálogo atualmente é mais 

acessível, mas ainda assim pouquíssimas produções sobre a temática são 

produzidas. Apesar dos estudos de gênero serem realizados há quase um século, 

Pedro Almodóvar foi um dos precursores deste assunto dentro do campo audiovisual.  

O filme A garota dinamarquesa (2016) de Tom Hooper trata sobre a biografia da 

primeira mulher transexual que passou por um processo cirúrgico de redesignação 

sexual na história da humanidade, Lili Elbe é seu nome. Este filme foi lançado quase 

vinte anos depois da estreia de Tudo Sobre Minha Mãe e as discussões de gênero 

ainda são latentes e as dificuldade para diálogo se mostram presentes. Sobre gênero 

e sociedade Butler afirma: 
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O ato que o gênero é, o ato que os agentes corporificados são – na medida 
em que corporificam dramática e ativamente determinadas significações 
culturais, além de propriamente vesti-las –, claramente não é um ato de 
alguém isolado. Sem dúvida, existem maneiras matizadas e individuais de 
alguém fazer o gênero, mas o fato de que esse alguém o faz de acordo com 
certas sanções e proscrições claramente não é uma questão apenas 
individual. (BUTLER, 2018, p.10) 

 
 Os dois filmes escolhidos como objeto de estudo neste trabalho tratam na sua 

narrativa sobre questões de gênero e sexualidade. Em Tudo Sobre Minha Mãe tem-

se uma mulher cis como centro da narrativa e outras mulheres (trans e cis) como 

personagens secundárias. Já em Má Educação todos os personagens são homens 

com exceção da personagem principal que se descobriu uma mulher trans no decorrer 

da história. 

 Para a historiadora Margareth Rago (2010), o pensamento do filósofo Michel 

Foucault, principalmente em sua obra História da Sexualidade (1976) em que o autor 

apresenta a construção histórica das normatizações sobre os corpos, auxilia na 

compreensão do indivíduo sem que haja a necessidade de considerar suas 

sexualidades como padrões rígidos e pré-concebidos socialmente. A partir dessa 

análise Rago afirma que o pensamento do autor pode colaborar da seguinte maneira: 

 
Foucault pode ser apropriado pelo feminismo para dar-lhes mais clareza 
sobre seus movimentos, processos sociais e dimensões subjetivas. Por 
exemplo, quando o movimento feminista utiliza a noção de poder de Foucault, 
– do poder como relacional, do poder como rede de relações que nos 
constituem – se torna muito mais fácil entendermos a dominação de gênero. 
O poder visto como relacional, microscópico, molecular, cria condições para 
entendermos melhor como vivemos. Quando Foucault mostra que a 
confissão é uma forma de dominação, essa é outra colaboração que ele traz. 
Existe um mito de que a verdade sobre nós mesmos reside em nosso âmago, 
e que precisamos do olhar de um outro superior para acessar a nossa própria 
verdade. Esse outro pode ser um padre ou o psiquiatra, psicanalista. É como 
se nós, sozinhos conosco, não conseguíssemos nos acessar. Precisamos da 
mediação do olhar do outro. (RAGO, 2010, p. 9-10) 

 
Rago ainda afirma,  

 
Foucault mostra que isso é uma construção, uma imaginação nociva, porque 
nesse processo está acontecendo uma forma de sujeição. Você está se 
olhando pelo olhar do outro, e não por seu próprio olhar, e submetendo-se ao 
que o outro compreende como certo e errado. Para Foucault, isso é uma 
forma de dominação. Esclarecendo esses pontos, esse pensador nos mostra 
como podemos nos libertar. (Ibid., 2010, p. 10) 
 

Em Má Educação percebe-se uma mulher transexual que cresceu num ambiente 

de opressão religiosa sob seus corpos, pensamentos e atitudes. Foucault ajuda a 

compreender as relações de poder nos vínculos que constituem o indivíduo na 
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sociedade, entendendo a dominação de gênero como relação de poder. O filósofo 

mostra que o sujeito está o tempo todo na sociedade esperando validação de suas 

atitudes, de maneira direta quando busca um padre, um psicólogo ou um psicanalista 

ou de maneira muitas vezes involuntária quando precisa de validação no trabalho ou 

de sua família das atitudes que são tomadas.  

Este assunto está diretamente inserido nas questões de gênero por serem 

pensamentos que tecnicamente deveriam influenciar somente na vida pessoal do 

indivíduo, mas gênero enquanto performance está sujeito ao aval de tudo aquilo que 

cerca o indivíduo. Portanto Rago a partir do estudo de Foucault afirma: 

 
Costumamos nos “confessar” o tempo todo: fazemos provas, exames, temos 
que dar satisfação sobre o que fizemos, e com quem, onde estávamos. Isso 
acontece no trabalho, na escola, na família. Na sociedade em que vivemos, 
que é de controle e vigilância contínuos, estamos nos confessando 24 horas 
por dia. O que é esse confessar? É se penalizar, se culpabilizar, porque 
iremos nos olhar com o olhar do outro, que nos enxerga negativamente e tem 
um padrão de moralidade que pode ser o nosso, ou não. (Ibid., 2010, p.10) 

 
 A partir das relações de gênero pode-se observar que a sociedade lida com 

qualquer assunto a partir da esfera do binarismo, como por exemplo o bem e o mal, o 

sagrado e o profano, o negro e o branco, o homem e a mulher, o preto e o branco, o 

heterossexual e o homossexual, o rico e o pobre, etc. Ao analisar os filmes pode-se 

perceber que as relações de gênero são muito marcantes e observa-se nitidamente o 

privilégio ou desprivilegio social de acordo com os rótulos que essas personagens 

carregam. E o desprivilegio é maior ainda quando o indivíduo não se encaixa nesses 

rótulos, o desconhecido é estranho ou aberração social. Segundo Rago: 

 

A teoria queer e os filósofos pós-estruturalistas nos convidam a dissolver as 
identidades, que não são nada naturais. O transgênero assusta tanto porque 
foge às etiquetas com as quais estávamos acostumados a catalogar as 
pessoas. O natural não é ser mulher ou homem. Estamos habituados a 
pensar pela categoria da identidade, e por isso ficamos perdidos quando 
aparece alguém que foge aos parâmetros. Essa categoria de identidade, na 
verdade, nos trouxe muito mais problemas do que benefícios: criou 
exclusões, preconceitos, estigma, ódios e rancores. (Ibid., 2010, p.11) 

 

Quando Butler fala em  binarismo uma parte da binariedade sempre está em 

vantagem e o outro está em desvantagem. Isso acontece pois quando classificamos 

falamos de relação de poder. 

 
A presença dessas normas [heterossexuais] não só constitui um lugar de 
poder que não pode ser recusado, mas pode constituir, e de fato constitui, um 
lugar de competição e manifestações paroxísticas, o qual rouba à 
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heterossexualidade compulsória sua afirmação de naturalidade e 
originalidade. (BUTLER, 2013, p. 179-180) 

 
Fazendo uma analogia com os filmes como por exemplo, a protagonista em 

Tudo Sobre Minha Mãe apesar de toda a bagagem de vida sofrida da personagem, 

ela conseguiu ter uma vida digna e estruturada por ser uma mulher cis e branca, 

estando de certa maneira em posições de privilégio, enquanto as outras personagens 

transexuais encontram inúmeras barreiras para até mesmo permanecerem vivas; os 

espaços sociais que essas personagens ocuparam em vários momentos são espaços 

vistos socialmente como extrema marginalidade, como por exemplo a prostituição. 

Sobre o corpo que foge aos moldes sociais, Butler afirma: 

 
Assim, como uma estratégia de sobrevivência, o gênero é uma performance 
que envolve consequências claramente punitivas. A distinção de gênero faz 
parte da “humanização” dos indivíduos dentro da cultura contemporânea; 
assim, quem não efetua a sua distinção de gênero de modo adequado é 
regularmente punido. Como não existe uma “essência” que o gênero 
expresse ou externalize nem um objetivo ideal ao qual aspire; como o gênero 
não é um fato, os vários atos de gênero criam a ideia de gênero; sem esses 
atos, não haveria gênero. O gênero, portanto, é uma construção que oculta 
regularmente a sua própria gênese. (BUTLER, 2018, p.6) 

 
 Em Má Educação a análise é similar, todos os personagens do filme são 

homossexuais portanto todos estão em posição de desvantagem em relação aos 

heterossexuais, contudo a personagem transexual está numa posição de maior 

desvantagem que os demais, e também é a única morta durante a história. 

Almodóvar retrata de uma maneira muito sensível às questões de gênero da 

sociedade em que vivemos.  O Brasil, por exemplo, é o país onde mais transexuais 

são mortos (as), segundo dados divulgados pela organização não governamental 

(ONG) austríaca Transgender Europe no ano de 2018 e infelizmente a expectativa de 

vida de pessoas transexuais no restante do mundo não difere do Brasil. Segundo esta 

pesquisa de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2018, 271 pessoas transgênero foram 

assassinadas em 72 países. Brasil lidera ranking com 125 casos no período e se 

mantém no posto de País que mais mata transexuais no mundo. 

Quando o gênero é trazido para o debate, a maioria das teóricas feministas 

criticam a relação naturalista entre sexo e sexualidade por resumir a existência e 

performance de uma mulher de acordo com o sexo que ela nasceu. Resumir o 

indivíduo à genitália que ele possui é concordar com o argumento binário histórico que 

insere homens e mulheres em espaços separados devido a um único fator biológico. 

Judith Butler ao analisar outras teóricas sintetiza o assunto: 

https://transrespect.org/en/tmm-update-trans-day-of-remembrance-2018/
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Em Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty reflete sobre “o corpo 
como ser sexuado” e, considerando a questão da experiência do corpo, 
afirma que o corpo é mais do que “uma espécie natural” – é “uma ideia 
histórica”. Significativamente, é esta a afirmação que Simone de Beauvoir cita 
em O segundo sexo ao preparar o cenário para apresentar o seu argumento 
de que as “mulheres” e, por extensão, qualquer gênero, são uma situação 
histórica, e não um fato natural .(BUTLER, 2018, p.4) 

 
A cultura mostra-se rígida em relação ao gênero que o indivíduo possui, é 

anormal para a sociedade desvincular o gênero do sexo que foi dado no nascimento. 

Por consequência, a partir do culto social do natural, a heteronormatividade, a 

reprodução e o casamento são normas sociais, e quem foge à norma sofre pressão 

do meio.  

Almodóvar defende a luta dos homossexuais e pode-se perceber isso nos dois 

filmes estudados, principalmente em Má Educação, onde há uma opressão da religião 

católica sob a sexualidade dos garotos estudantes. A cultura segundo Butler possui 

um papel punitivo sob os corpos: 

 
Conforme assinalado por Foucault, entre outros, a associação de um sexo 
natural com um gênero distinto, e com uma atração aparentemente “natural” 
pelo sexo/gênero oposto é uma conjunção não natural de construções 
culturais a serviço de interesses reprodutivos. A antropologia cultural 
feminista e os estudos do parentesco têm mostrado como as culturas são 
regidas por convenções que não só regulam e garantem a produção, a troca 
e o consumo de bens materiais, mas também reproduzem os laços de 
parentesco que, por sua vez, dispõem tabus e a regulação punitiva da 
reprodução a fim de atingir seus objetivos.(BUTLER, 2018, p.9) 

 
Observando a análise de gênero pode-se perceber o quanto o corpo determina 

o espaço que o indivíduo ocupa na sociedade. É inviável entender as relações de 

gênero em todos os filmes do Almodóvar sem fazer uma conexão com o mundo atual; 

o autor em quase todas suas obras explora o papel das minorias e constrói as relações 

que o personagem tem na trama de acordo com o corpo social que ele (o personagem) 

possui.  

 

3.4 A Escolha das Cores em Tudo Sobre Minha Mãe (1999) e Má Educação (2004) 

A direção de arte na filmografia de Almodóvar é bem característica e particular 

do autor.  Um dos elementos mais marcantes em suas produções é a paleta de cores 

utilizada por ele; consegue-se identificar uma unidade entre as cenas por causa do 

uso pensado das cores. Como nada em cinema e por acaso é importante entender o 

motivo que essas cores são repetidamente visualizadas em seus filmes.   
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 Nos estudos da comunicação entende-se que as cores são elementos 

comunicadores que geram percepções e sentidos diferentes. Portanto, quando bem 

colocadas elas podem contribuir para que a mensagem seja passada como o autor 

deseja. Como por exemplo, no filme (500) Dias Com Ela (2009), o diretor Mark Webb 

utiliza em cada cena do filme ora somente tons quentes, ora somente tons frios ou por 

vezes as cores neutras contribuindo assim para a percepção das mudanças narrativas 

por meio de tais variações sinestésicas. Além disso, a cor é um forte elemento visual 

indexado, não somente as percepções biofísicas do ser humano, mas, sobretudo, 

ligado diretamente às emoções e cultura. Segundo o autor Luciano Guimarães:  

 
é desta forma que a cor, para este estudo, mesmo como parte da sintaxe 
visual, assumirá, no seu papel de informação cultural, a informação de texto 
neste sentido carregado de simbolismo (GUIMARÃES, 2001, p.86). 

 
O motivo pelo qual o diretor Mark Webb faz isso é para o espectador captar as 

sensações que o personagem principal da trama está vivenciando em cada cena de 

acordo com o seu humor; se o personagem está feliz as cenas são repletas de cores 

quentes e vibrantes, se ele está triste os dias são frios e as cores também.  

Em Tudo Sobre Minha Mãe e Má Educação, Almodóvar tenta fazer presente 

cores primárias muito marcantes, principalmente o vermelho e o azul. No estilo de 

direção de Marc Webb ele utiliza estes elementos para que o espectador foque na 

sensibilidade do personagem principal, mas por que Almodóvar utiliza essas cores? 

 O azul enquanto cor fria e o vermelho como cor quente simbolizam a 

binariedade de significados opostos. Segundo Luciano Guimarães essa binariedade 

sempre vem carregada de dois sentidos:  

 
A binariedade do branco-preto e normalmente polarizada e assimétrica, 
atribuindo-se valor positivo ao branco e valor negativo ao preto, início e fim. 
A luz como origem de todas as formas e o preto como o fim (carvão, cinzas). 
O pólo negativo está presente por exemplo, quando dizemos que “a situação 
está preta”, ou que tivemos “um dia negro”, assim como o pólo positivo está 
presente quando dizemos que alguém tem “ideias claras” ou que é uma 
“pessoa iluminada”.(GUIMARÃES, 2001, p.92)] 

  
Percebemos então que a binaridade e tensões já evocadas durante esse 

presente texto, tomam formas dentro do filme de Almodóvar, gerando visualmente tal 

sensação de alto contraste. Apesar dos sentidos divergentes Guimarães afirma que 

essa oposição pode vir como complemento: 
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Algumas vezes atribuímos oposições na união, como é o caso das 
vestimentas nos rituais de casamento. Como, normalmente, há um elemento 
masculino e um feminino na união conjugal, a oposição teria um vínculo de 
origem nas sociedades primitivas da Idade da Pedra. Para Ivanov, há 
vestígios marcantes de que o masculino relaciona-se não só com o lado 
direito como também com a cor preta, e o feminino com o lado esquerdo e a 
cor vermelha.(GUIMARÃES, 2001, p.93) 

 
O vermelho é uma cor forte e agressiva e esta tonalidade é quase sempre 

utilizada em oposição a uma cor calma que tem consigo a ideia construída de 

tranquilidade. O vermelho por si só carrega significados opostos, como guerra e amor, 

violência e paixão. Guimarães utiliza de uma simbologia histórica para explicar o 

estudo: 

Vermelho, cor de Dionísio. Para a cultura pagã, no entanto, o vermelho e mais 
forte: e a cor da maçã do Paraíso (fonte do pecado), do vinho e das 
vestimentas de Banco, de Dionísio, do amor carnal, da paixão, do coração, 
dos lábios, do erotismo e da atração. A paixão aquece como o fogo. Há o jogo 
entre o amor e pecado e uma relação com o tato: o vermelho, como 
representante do fogo, aquecerá os amantes e o mesmo fogo indicará a cor 
da proibição. O pecado e assimilado também como proibição e interdição e, 
do medo do tocar no fogo, como perigo. A ideia geral de prostíbulo e a de 
“casa da luz vermelha”, pela cor dos abajures e vinculado às prostitutas, seus 
batons e lingeries rubros e carmins. (GUIMARÃES, 2001, p.118) 

 
Fazendo analogia do estudo de Luciano Guimarães com os filmes escolhidos, 

pode-se perceber que todas as características atribuídas à semiologia do vermelho 

estão presentes nos elementos dos filmes. A paixão, a violência e a proibição, são 

palavras que podem ser consideradas chaves para sintetizar as narrativas, em todas 

as cenas o vermelho está presente e os filmes fazem exatamente o mesmo discurso 

que essa cor comunica. 

Eva Heller, em a psicologia das cores destrincha os mais diversos significados 

possíveis para cada cor existente. Assim como Luciano Guimarães, para Eva, 

vermelho é a cor do amor ao ódio, o vermelho é a cor de todas as paixões, as boas e 

as más. Da intensidade nos sentimentos, a autora afirma: 

 
Do amor ao ódio- o vermelho e a cor de todas as paixões, as boas e as mas. 
Por detrás do simbolismo está a experiência: o sangue se altera, sobe a 
cabeça e o rosto fica vermelho, de constrangimento ou de paixão, ou por 
ambas as coisas simultaneamente. Enrubescer de vergonha, de irritação ou 
por excitação. quando se perde o controle sobre a razão, “vê-se tudo 
vermelho”. Pintamos os corações de vermelho, pois os enamorados 
acreditam que todo o seu sangue aflui ao coração. também e assim em 
relação as rosas vermelhas e ao papel de carta vermelho: logo sugerem 
amor.(HELLER, 2012, p.54) 

 
Segundo a autora a mesma cor tem um efeito completamente diferente quando 

está combinada a outras cores, sendo assim quando uma cor se combina ao preto, 
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seu significado positivo se transforma em seu contrário. O significado da cor se altera 

de acordo com a combinação que é colocada. 

 
Ao vermos os acordos cromáticos do amor e do ódio fica especialmente claro 
que as cores citadas em segundo e em terceiro lugar manifestam a avaliação 
moral desses sentimentos. O amor e vermelho, em segundo lugar vem o 
gentil cor-de-rosa. O ódio e vermelho; em segundo lugar vem o preto, epítome 
do mal. Desse modo, o vermelho do amor se transforma, acompanhado do 
preto, em ódio” (HELLER, 2012, p.54). 

 
O azul e o vermelho nos filmes de Almodóvar são colocados como 

contraposição. A narrativa sempre tratando de extremos das relações humanas, ao 

mesmo tempo que o enredo choca por ter situações incomuns ou assuntos pouco 

falados, são histórias muito humanas. A representação do vermelho, passa a força, a 

paixão e a intensidade que a cor vermelha denota. A cor azul que carrega todos os 

elementos da frieza e do distanciamento. A mudança da cor traz consigo também o 

sentimento que a cena denota, quando se passa um momento de tristeza nos filmes 

automaticamente as cenas ficam predominantemente com tons azulados. São poucos 

momentos de extrema tristeza na trama. Portanto ou as cenas predominam elementos 

em vermelho ou existe uma mesclagem do vermelho com o azul.  

Nesse raciocínio estabelecido pelos autores, pode-se perceber que em uma 

das cenas mais famosas de Tudo sobre minha mãe Almodóvar traz para a tela a 

contraposição estabelecida pela luta entre as cores azul e vermelho. Durante o 

primeiro ato do filme, o filho Esteban está bastante solitário e introspectivo porque 

gostaria de saber quem é seu pai e por conta disso a cor azul é bastante associada 

ao personagem para dar essa ideia de tristeza. Na figura abaixo o vermelho passa o 

amor da maternidade representada pela personagem e mãe solteira Manuela, 

enquanto as roupas azuis de seu filho transmitem a ideia de solidão e afastamento 

(relação estabelecida em cena também pelo espaço físico entre eles e a falta de 

diálogo enquanto assistem algo na televisão). A cor do sofá em que eles estão 

sentados também é vermelha, e pode-se inferir que representa a ligação que o amor 

existentente entre os dois ainda está presente através da família por mais que as 

dificuldades apareçam. 

Essa cena serviu de inspiração também para uma das fotografias realizadas 

neste presente projeto experimental, a partir do conceito que o azul e o vermelho 

evoca nesse frame tentou-se contar a história da relação entre uma avó e sua neta e 

as dificuldades que as duas enfrentam para dialogar. 
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FIGURA 3 - Vermelho e azul presentes nas roupas dos personagens, na decoração (quadro 
azul) e no sofá vermelho em Tudo Sobre Minha Mãe (1999). 

 
Fonte: frame retirado do filme 

 
Ainda nessa luta estabelecida pela oposição das cores, nota-se em uma das 

cenas de Má Educação (2004) na figura abaixo a oposição entre azul e vermelho. A 

personagem Zahara possui elementos que compõem o seu figurino como as unhas e 

cachecol na cor vermelha para dar a ideia de mulher sedutora e fatal, numa tentativa 

de seduzir aqueles que assistem ao seu show com a rosa vermelha que ela passa em 

corpo. Para dar maior destaque à personagem, o fundo é azul e pouco chamativo. 

A figura da mulher fatal e independente dessa cena também foi incorporada em 

um dos ensaios realizados. A cor vermelha e a rosa foram utilizados para a construção 

da personagem Annie e a sua relação consigo mesma. 

 
FIGURA 4 - Zahara (personagem do filme “A Visita”) interpretado por Juan. Os elementos visuais que 
compõem o figurino da personagem são constituídos nesse momento pelo vermelho para dar a ideia 

de paixão e sedução. 

 
Fonte: frame retirado do filme 
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Importante lembrar que essas cores não são necessariamente opostas quando 

estão separadas, mas no contexto em que elas estão inseridas é que sua oposição 

se estabelece. Na figura 5, do filme Tudo sobre minha mãe (1999), pode-se observar 

uma oposição feita pelas cores branco e vermelho. Nessa frame, Manuela veste uma 

roupa branca que naquela situação de violência pode remeter para a ideia de paz 

porque a personagem entra em cena para apartar uma briga que estava acontecendo; 

enquanto sua amiga travesti estava usando um casaco vermelho que tanto pode fazer 

uma alusão à agressão que ela estava sofrendo, quanto para identificar como cor do 

pecado por ela ser uma prostituta. 

 

FIGURA 5 - Manuela ajuda Agrado a se livrar de seu agressor. 

 
Fonte: frame retirado do filme 

Percebemos então que as cores são um fortíssimo elemento na direção de arte 

dos filmes do Almodóvar, elas fazem ligação direta com o que está sendo falado, 

tornando-se assim também elemento comunicador. As cores como identidade do 

diretor não são escolhidas somente pela combinação estética para que tudo fique 

bonito em cena, mas vai de acordo com aquilo que se pretende dizer. A interpretação 

visual dos elementos escolhidos tem uma representação simbólica dentro da narrativa 

fílmica. 

 

3.5 Outros Elementos do Estilo de Almodóvar nos filmes Tudo Sobre Minha Mãe 

(1999) e Má Educação (2004) 

Para além dos elementos já citados, há neste projeto outros elementos que 

constituem o estilo de Almodóvar como cineasta, sendo eles os espelhos, as cartas, 

a metalinguagem e a religião. 
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3.5.1 Os espelhos 

Como se nota, o cinema de Almodóvar carrega bastante da vida do cineasta, 

naquilo que ele é e acredita. Logo, de acordo com Nepomuceno e Bezerra (2014), 

seus filmes carregam reflexos do autor, assim como um espelho faz ao refletir a 

imagem de quem se coloca à sua frente. 

Assim, pode-se compreender o uso constante de espelhos que Almodóvar utiliza 

em seus filmes, pois para além de colaborar para a história que o cineasta deseja 

contar, esses espelhos apontam para o próprio cineasta, que coloca aspectos da sua 

vida em sua obra, ou seja, seus filmes refletem bastante dele. 

Em Tudo Sobre Minha Mãe (1999) há a presença deles. Neste filme os espelhos 

são utilizados como recurso que modifica o espaço em que a cena acontece, tendo 

em vista que é utilizado principalmente em cenas de diálogo, permitindo o espectador 

enxergar na mesma cena as personagens que estão de frente uma para outra. Com 

isso, há uma nova perspectiva para cena, onde as expressões das personagens 

podem ser visualizadas ao mesmo tempo.  

 
FIGURA 6 - Cena de diálogo entre Manuela, Nina e Huma Rojo em Tudo Sobre Minha Mãe 

(1999) 

 
Fonte: frame retirado do filme 

 
Almodóvar também utiliza-se de espelhos em Má Educação (2004). Neste filme 

os espelhos aparecem poucas vezes, mas de acordo com Colombo (2004) pode-se 

dizer que eles estão ali para representar as várias questões de reflexo envolvidas no 

filme, como a questão entre a história de vida de Ignácio e a trama escrita por ele “A 

Visita” (que incorpora a questão do abuso sexual sofrido por Ignácio quando criança) 

como também da relação de Ruan com Ignácio, tendo em vista que o primeiro se 

passa pelo irmão perante Henrique. 
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FIGURA 7 - Cena de Má Educação (2004) 

 

Fonte: frame retirado do filme 
 

Para este projeto experimental o uso de espelhos se faz com distintos objetivos 

a serem explicados posteriormente. Todavia, assim como Almodóvar, este projeto 

também é um espelho de seus autores, por incluir questões que são fundamentais 

para eles, como a emancipação da mulher e o olhar para pessoas que sofrem 

preconceitos e são marginalizadas, como as mulheres transsexuais.  

 

3.5.2 As cartas 

 Não se sabe ao certo o porquê da presença das cartas nos dois filmes de 

Almodóvar que inspiram este trabalho. No entanto, elas podem estar relacionadas 

mais uma vez a própria vida do cineasta, que quando criança escrevia cartas que seus 

vizinhos gostariam de enviar, uma vez que muitos deles eram analfabetos. 

Outra relação que podemos suscitar a respeito da presença desse gênero textual 

em Tudo Sobre Minha Mãe (1999) e Má Educação (2004) dá-se pela intimidade que 

as cartas pessoais carregam. Dierks (apud Silva) escreve sobre o surgimento desse 

gênero na Inglaterra no século XVII, no qual as cartas pessoais tinham “como 

finalidade primeira alimentar um convívio social e afetuoso com parentes, amigos e 

conhecidos” (Silva, 2002, p. 59), reforçando as relações sociais. 

Assim, para marcar essa relação de intimidade entre personagens, Almodóvar 

faz uso delas como recurso expressivo, tendo em vista que nos filmes elas carregam 

o carinho de uma personagem para com outra, como quando Huma Rojo escreve uma 

carta para o filho morto de Manuela, que era fã do trabalho da atriz e que morreu 

justamente quando foi junto a mãe assistir uma peça de teatro interpretada pela atriz. 
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FIGURA 8 - Manuela recebe uma carta de Huma Rojo no filme Tudo Sobre Minha Mãe (1999) 

 

Fonte: frame retirado do filme 

Em Má Educação, antes de morrer, Ignácio escreve uma carta para Henrique, 

onde expõe o amor que tinha para com ele e relembra o romance que tiveram na 

infância. 

 
FIGURA 9 - Mãe entrega carta de Ignácio ao diretor Enrique Goded em Má Educação (2004) 

 
Fonte: frame retirado do filme 

 

Neste projeto experimental as cartas serão utilizadas ao mesmo modo de 

Almodóvar, ou seja, com o intuito de marcar relações de intimidade entre uma mulher 

e seus antigos amores.  

 

3.5.3 A Metalinguagem 

Quando alguém procura um dicionário para buscar o significado de uma palavra 

ocorre uma relação de metalinguagem, uma vez que o dicionário faz uso de palavras 

para definir outras palavras, ou seja, a linguagem verbal procura explicar-se a si 

mesma. Nisso, Samira Chalhub (2005) define a metalinguagem sobre a linguagem 
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tratar acerca de linguagem. Assim, se este texto trata acerca de cinema e fotografia, 

logo, nessa lógica, ele configura-se como metalinguagem, por ser uma linguagem que 

trata de outras. 

Mas para além disso, há também o momento de uma linguagem tratar acerca de 

si mesma, seja através do objeto que produz, ou por meio do processo para se chegar 

a ele. 

No cinema, Pedro Almodóvar utiliza-se da metalinguagem em Tudo Sobre Minha 

Mãe ao introduzir um fragmento do filme “All About Eve” (1950). De acordo com 

Fabiana Crispino Santos (2012), o título do filme do cineasta espanhol é uma 

homenagem ao filme de 1950 e se relaciona com o anseio de Estebán em saber tudo 

sobre seu pai. 

 

FIGURA 10 - Em Tudo Sobre Minha Mãe (1999) Almodóvar referencia o filme estadunidense “All 
About Eve”, de 1950 

 
Fonte: frame retirado do filme 

 
FIGURA 11 - Cena de “All About Eve” incorporada em Tudo Sobre Minha Mãe (1999)

 
Fonte: frame retirado do filme 
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Já em Má Educação (2004), a metalinguagem é explorada de modo mais 

profundo. De acordo com Willian C. Siska (1979) em Metacinema: A Modern Necessity 

(em português, metacinema: uma necessidade moderna) a metalinguagem também 

pode ser chamada de reflexividade, ou seja, uma volta consciente em si mesmo. Para 

Siska isso pode ocorrer de duas maneiras, quando o artista reflete sobre a forma (seu 

meio de expressão) ou quando reflete sobre si. 

Em Má Educação essa reflexividade é vista das duas maneiras. Acerca da forma, 

Almodóvar opta por expor os mecanismos de produção de um filme (neste caso “A 

Visita”) e também torna a narrativa intransitiva, ou seja, o plot do filme contém 

interrupções e as vezes torna-se confuso por meio de fragmentações temporais e 

espaciais. Isso significa dizer que Má Educação apresenta uma narrativa que dificulta 

para o leitor separar o que pertence a Má Educação e o que pertence a “A Visita”, 

como se as histórias tratadas fossem uma só. 

 
FIGURA 12 - Claquete sendo usado para as gravações de “A Visita” em Má Educação (2004) 

 
Fonte: frame retirado do filme 

 
FIGURA 13 - Estúdio de gravação de “A Visita” em Má Educação (2004) 

     

Fonte: frame retirado do filme 
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Contudo, o que há de pessoal em Má Educação? Segundo Santos (2012), 

Almodóvar transformou uma história que tinha anteriormente, que fazia crítica à igreja 

católica, como o filme que Ignácio escreve em Má Educação. Desse modo, o filme “A 

Visita” serve para atender a objetivos pessoais de Almodóvar, acrescentando a 

subjetividade do cineasta a obra fictícia.  

Desse modo, percebe-se novamente o quão autoral o cinema de Pedro 

Almodóvar é, o que inspira e encoraja os autores desta pesquisa a realizar um projeto 

bastante autoral. 

 

3.5.4 A Religião  

Como sabemos, Almodóvar teve uma educação religiosa apostólica romana. 

Essa vivência do cineasta acabou por estar presente em suas obras. Em Tudo Sobre 

Minha Mãe (1999) e Má Educação (2004) Almodóvar estabelece uma relação 

polêmica com essa religião. 

Em Tudo Sobre Minha Mãe a freira Rosa descobre que é portadora do vírus HIV 

e está grávida de Lola, a mesma travesti que engravidou Manuela. Todavia, observa-

se, de acordo com Maluf (2002, p. 144), “a naturalidade com que o escândalo e a 

transgressão aparecem e vão se tornando eles próprios objetos de atração e, por que 

não, de identificação dos espectadores.” 

Assim, nesta obra Almodóvar acaba por criticar indiretamente a igreja católica 

(que provavelmente criticaria a relação entre uma mulher religiosa com uma travesti) 

ao colocar essa relação como algo completamente normal, não levantando no filme 

debate acerca disso. 

 
FIGURA 14 - Rosa é uma freira que engravida de Lola, uma personagem travesti em Tudo 

Sobre Minha Mãe (1999) 

 
Fonte: frame retirado do filme 
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Em Má Educação (2004) a crítica de Almodóvar se mostra mais profunda, ao 

expor a situação de abuso sexual de um padre para com uma criança, Ignácio. Ele 

também faz uma crítica a igreja católica quando mostra um outro padre do internato 

onde Ignácio e Enrique estudaram acobertando as ações de padre Manolo ou sendo 

agressivo com as crianças. 

De acordo com Codato (2007) o mundo de Ignácio é dessacralizado devido 

aos  abusos e a expulsão de Enrique do Internato e, logo,  a personagem é destinada 

a desejar Ignácio baseando-se nas memórias e lembranças de sua infância, que ao 

mesmo tempo que trazem os momentos bons que viveu com Enrique acabam por 

suscitar os momentos ruins que viveu no internato. 

 
FIGURA 15 - Em Má Educação (2004) Padre Manolo era o padre pedófilo que abusava de Ignácio 

Rodriguez na sua infância 

 
Fonte: frame retirado do filme 

 

Neste projeto experimental optou-se por abordar a religião de dois modos 

distintos, em um dos ensaios trataremos da relação de coexistência da religião em 

meio a um contexto que ela condena. Em um outro ensaio também colocaremos a 

religião como contraste a personagem idealizada. Para isso será feito o uso de objetos 

religiosos, como o terço e a bíblia.  

 

3.6 Intertextualidade: a Estilização 

O processo de criação há muito deixou de ser um processo que envolve somente 

fatores inéditos. Isso ocorre pois quando um artista decide criar ele acessa o seu 

repertório: uma espécie de baú de memórias que foram adquiridas ao longo do tempo. 

Essas memórias constituem o que se pode chamar de referências e que, de alguma 
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forma ou outra, acabam por influenciar o projeto que aquele artista está 

desenvolvendo. 

As referências podem existir a partir de vivências próprias, mas também se 

manifestam por meio de algum material que consumimos anteriormente, como um 

texto, uma fotografia, um filme, a música, alguma pintura, etc. Em muitos casos elas 

somente servem para nos ajudar a criar algo novo tomando-as como exemplo, porém 

em outros elas são incorporadas ao trabalho desenvolvido. Quando isso ocorre dá-se 

o nome de intertexto ou intertextualidade.  

Os estudos sobre a intertextualidade surgem a partir do pensador russo Mikhail 

Bakhtin e seu dialogismo. No Brasil, o professor José Luiz Fiorin destacou-se por suas 

abordagens sobre o assunto, escrevendo: 

 
Com muita frequência um texto retoma passagens de outro. Quando um texto 
de caráter científico cita outros textos, isso é feito de maneira explícita. O 
texto citado vem entre aspas e em nota indica-se o autor e o livro donde se 
extraiu a citação. Num texto literário, a citação de outros textos é implícita, ou 
seja, um poeta ou romancista não indica o autor e a obra donde retira as 
passagens citadas, pois pressupõe que o leitor compartilhe com ele um 
mesmo conjunto de informações a respeito das obras que compõem um 
determinado universo cultural. [...]. A essa citação de um texto por outro, a 
esse diálogo entre textos dá-se o nome de intertextualidade. (FIORIN, 2007, 
p. 19) 
 

Todavia, ao pensar-se em intertextualidade não se pode considerá-la somente 

entre textos escritos. Ela se manifesta também no texto não escrito: a linguagem não 

verbal, pois “[...] há outras formas de linguagem, como a pintura, a mímica, a dança, 

a música e outras mais. Com efeito, por meio dessas atividades, o homem também 

representa o mundo, exprime seu pensamento, comunica-se e influencia os outros.” 

(FIORIN, 2007, p. 371).  

Apesar de ser definido como o diálogo entre textos, a intertextualidade pode se 

manifestar de três maneiras: a citação, a alusão e a estilização. A citação é referenciar 

direta e literalmente um trecho ou uma obra de algum autor específico. Já a alusão, 

segundo Covaleski, “remete a uma obra sem fazer uso de fragmentos dela. Utiliza 

somente uma construção equivalente, substituindo determinadas figuras por outras. 

(2007, p. 6). Para este projeto experimental, todavia, optou-se pela estilização. 

De acordo com Covaleski, 

 
a estilização de uma obra é a ação de reproduzir um conjunto de 
procedimentos, de características, de formas e de conteúdos do discurso de 
outrem. É recorrer à estrutura, seja no plano da expressão ou no do conteúdo, 
produzindo um efeito de personalização, muito embora remeta à obra 
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anterior, independente de estabelecer uma relação polêmica ou contratual 
com aquela. (2007, p. 8). 

 
Assim, pode-se perceber que a estilização é uma forma de intertexto mais amena 

em comparação a citação e que não está ligada somente a uma obra, mas sim ao 

conjunto de trabalhos de quem está sendo referenciado.  

Essa ligação mais suave que a estilização proporciona entre um trabalho que 

está sendo criado e o que está sendo referenciado acontece por conta da intenção de 

criar-se algo novo mas que carregue características inspiradas no conjunto de práticas 

de outrem, pois:  

a estilização é, ainda, um texto dosado de ambiguidade, à medida que 
carrega em si um pouco de dois textos, ao menos. Àquele ao qual remete, 
empregando seu estilo, e a si próprio, carregando um sentido de 
individualização, indo em busca da inovação, da originalidade. (COVALESKI, 
2007, p. 9) 

 
Portanto, um trabalho que estabelece um intertexto de estilização tem como 

objetivo utilizar-se do estilo de alguém para construir algo inédito e que não tenha 

relação direta com alguma obra, mas sim com o conjunto de práticas ou elementos 

que um autor ou artista utiliza em seus trabalhos. 

Na fotografia, pode-se citar como referência de trabalho que faz uso da 

estilização o ensaio fotográfico de Matteo Gueli, que baseou-se no álbum Melodrama 

(2017) da cantora neozelandesa Lorde. Matteo traz para suas imagens assuntos como 

o começo da vida adulta, relacionamento dos jovens e a solidão, que são 

constantemente abordados por Lorde em suas músicas. 

 
FIGURA 16 - Foto de Matteo Gueli inspirada no trabalho da cantora Lorde 

 
Fonte: Matteo Gueli 
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Na imagem acima, Matteo inspira-se em uma música de Lorde chamada Hard 

Feelings / Loveless (Ressentimentos / Sem amor, em tradução livre). Apesar da 

fotografia conter citação (por utilizar-se de velas, presentes na letra da música) o 

trabalho constitui-se também de estilização por carregar o que Lorde, em geral, aborda 

em suas canções: tristeza, melancolia, desesperança. Mas, como dito por Covaleski, 

a estilização envolve algo de novo e individual. Assim, na foto, Matteo faz uso de um 

personagem masculino que sofre de amor por outro homem (representado na foto 

sendo queimada). Portanto, há um pouco de Lorde na obra, mas também há o que 

Matteo incorpora.  

Dessa forma, observa-se com esse exemplo que a intertextualidade ocorre entre 

textos e linguagens distintas. Nesse caso, a fotografia busca na música a sua 

referência. Dito isso, a proposta para a realização do presente projeto experimental 

fotográfico é buscar no cinema de Almodóvar a realização de um ensaio fotográfico 

com a estilização no cinema de Almodóvar. Foi escolhida a fotografia como linguagem 

para a efetivação dos ensaios permitindo um dialogismo complementar e precioso 

entre essas duas linguagens (fotográfica e cinematográfica).  
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4 PROJETO EXPERIMENTAL BASEADO NO ESTILO DE ALMODÓVAR 

A partir da ideia de intertexto de estilização e de fotografia conceitual, este 

projeto constitui-se de uma série de ensaios fotográficos que incorporam elementos 

do estilo de Pedro Almodóvar presentes nos filmes Tudo Sobre Minha Mãe (1999) e 

Má Educação (2004) a fim de homenagear o cineasta espanhol. 

Este capítulo aborda o processo criativo e de produção do projeto experimental, 

abordando as etapas de concepção e execução. 

 

4.1 A concepção, estrutura e apresentação do Projeto 

Para este projeto experimental propôs-se realizar três ensaios fotográficos que 

reúnam elementos que constituem o estilo de Pedro Almodóvar como roteirista e 

diretor de cinema. O intuito não é o de realizar uma representação dos filmes, mas de 

se criar ensaios que façam intertexto de estilização ao cineasta. 

Os elementos foram selecionados dos filmes Tudo Sobre Minha Mãe (1999) e 

Má Educação (2004) e são: as mulheres, as cores, os espelhos, as cartas, a 

metalinguagem e a religião. Esses elementos serão utilizados para fins estéticos dos 

ensaios e para contribuir para a construção de uma narrativa que os autores se 

propuseram transmitir através das fotos realizadas. Todavia, a interpretação é deixada 

em aberto para o público, que de acordo com sua própria vivência e repertório darão 

significado distintos aos ensaios realizados. 

A proposta de cada ensaio foi apresentar ao menos dois elementos obrigatórios 

e outros elementos do estilo de Almodóvar que foram encontrados nas duas obras já 

citadas. Com o intuito de amarrar e conferir mais coesão ao projeto, definiu-se como 

elementos que são obrigatórios a utilização de personagens femininas e a paleta de 

cores formadas por cores vibrantes, com destaque para o vermelho e algumas vezes 

o azul. Eles foram escolhidos por serem uma das características mais conhecidas do 

estilo de Almodóvar e anteriormente citadas no escopo deste projeto. 

Os demais elementos podem aparecer somente em um ensaio como também 

podem se repetir. Ademais, a quantidade de elementos não obrigatórios referenciados 

a cada ensaio pode variar, ou seja, um ensaio pode conter os dois elementos 

obrigatórios e um ou mais elementos não obrigatórios: os espelhos, as cartas, a 

metalinguagem e a religião. 

As fotos dos ensaios serão reveladas e colocadas em uma caixa customizada 

para apresentação à banca. Escolheu-se esse formato de apresentação tendo em 
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vista que a caixa, em uma de suas variadas significações contextuais, pode remeter 

ao ato guardar algo, guardar memórias num sentido amplo como em um álbum de 

fotografias, por exemplo.  

Como este projeto baseia-se no intertexto -  que é evocado a partir do repertório 

de referências, ou seja, as memórias que os autores guardam em seu imaginário -  a 

caixa relaciona-se ao repertório, a esse baú de memórias, como se ao abri-la se 

estivesse abrindo o repertório de referência dos autores do projeto somado ao  fato 

das novas referências que a banca irá adquirir. 

Essa relação da caixa com o ato de guardar memórias chega muito próxima à 

concepção de um álbum de fotografias que geralmente toda a família tem: o registo e 

o enredo daqueles indivíduos são guardados através de uma sequência de fotos que 

mostram as modificações que o tempo teve sobre aquelas pessoas. 

 Uma fotografia sozinha já é capaz de contar uma história, mas a sequência de 

várias fotos enriquece a trama da narrativa acrescentando detalhes que uma ou outra 

deixa passar, ou que numa linearidade temporal ainda não ocorreram. Sendo assim, 

as autoras do texto “Caixas de memórias: a relação entre objetos, fotografias, memória 

e identidade ilustradas em cenas da ficção” complementam: 

 
Esses álbuns são importantes meios de construção de identidade e 
recordação dos acontecimentos, assim como elo entre antecessores e o 
presente. Podemos afirmar que é um objeto que possui valor simbólico quase 
que “sagrado”, pois é carregado de sentimentos que revelam a identidade das 
famílias; sendo assim, a memória é o que garante a identidade e a coesão de 
determinado grupo (...). (NERY et al., 2015, p. 45). 

 
Nesse sentido, a caixa de memórias neste projeto experimental conta as 

histórias dos personagens retratadas nos ensaios através das sequências de 

fotografias. Há, portanto, o convite para a descoberta de um novo mundo rico em 

subjetividade. Ainda nessa perspectiva: 

 
O álbum é um tesouro, uma relíquia onde são depositadas as histórias de 
família, como se fosse um baú pronto para ser aberto em qualquer momento 
e narrar, com fotos, uma memória salvaguardada, colada e organizada em 
cada página. Ao “visitar” o álbum de família, buscam-se traços perdidos na 
memória (...). (NERY et al., 2015, p. 45). 

 
A referência visual buscada para realizar a criação da caixinha, que se configura 

como suporte para as fotografias deste projeto, vem do filme francês O Fabuloso 

Destino de Amélie Poulain (2001) dirigido por Jean-Pierre Jeunet. Em linhas gerais, a 

narrativa do longa metragem se desenvolve na medida em que a personagem 
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principal Amélie busca entregar para o seu verdadeiro dono uma caixinha de 

memórias com fotografias e alguns objetos da infância que ela encontra escondida 

em sua casa.  

 
FIGURA 17 - Amélie e a caixa de memórias 

 
Fonte: frame retirado do filme 

 
A caixa é tão importante para a construção da narrativa desse filme que tanto 

Amélie quanto aquele cujas memórias foram guardadas naquele pequeno baú têm as 

suas vidas modificadas para sempre a partir do seu reencontro. Nesse projeto 

experimental busca-se, portanto, que aqueles que abrem a caixa de memórias 

estejam prontos para adquirir uma nova bagagem de significação e leitura de um 

mundo particular à estética de Almodóvar. 

Para dar continuidade a esse raciocínio, a escolha da caixa é fundamental para 

transmitir que os objetos guardados ali dentro, nesse caso as fotografias, são uma 

espécie de tesouro dos seus idealizadores, dos responsáveis pela execução do 

projeto. É como se estivessem abrindo a caixa e descobrindo sobre nós através dos 

elementos fílmicos do Almodóvar que foram utilizados em cada ensaio. Cada 

sequência de fotografias se relaciona de certa maneira com temas que seus 

produtores se identificam, seja a relação com a família, a dificuldade de ser mulher e 

os desafios e preconceitos que o LGBT+ enfrenta na sociedade contemporânea. 

A caixa nesse sentido protege e garante a preservação da memória de seus 

idealizadores por ser um dispositivo físico e resistente e ao abri-la se estabelece uma 
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relação de intimidade, pois um nova particularidade muito singular é apresentada ao 

interlocutor. 

Para dar maior sentido à caixa e inseri-la no universo imagético de Almodóvar, 

a sua personalização foi feita utilizando alguns dos frames iniciais que aparecem no 

filme Má Educação. Estes foram escolhidos para envolver a parte exterior da caixa 

porque também apresentam algumas ilustrações que elucidam parcialmente 

elementos essenciais que estão presentes tanto nos filmes do cineasta quanto nas 

fotografias feitas nos ensaios aqui produzidos. 

 
FIGURA 18 - Processo de produção da caixa com os os frames do filme Má Educação 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Realização: autores deste projeto 

  
4.2 Escolhas técnicas 

 Nestes ensaios foi utilizada a câmera 5D mark II da Canon com uma lente 

50mm 1.8. A câmera escolhida é uma câmera full frame, o que significa que ela 

permite a maior inserção de elementos do ambiente no quadro fotográfico, por ter um 

quadro mais amplo. Todas as fotos foram realizadas em ambiente interno e pequeno, 

mas apesar disso, a câmera full frame permitiu diferentes posicionamentos e ângulos 

no mesmo ambiente, o que não seria possível se estivéssemos utilizando uma lente 

cropada, ou seja, uma lente cujo sensor tem um tamanho menor. 
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 A lente que escolhemos para a realização do ensaio também teve um propósito 

para chegar no resultado desejado. A 50mm é a lente que mais se aproxima do olhar 

humano, os objetos em foco ficam mais próximos e o fundo fica mais desfocado. 

Quanto menor a abertura do obturador mais próximo do resultado com o fundo 

desfocado nós chegamos, portanto, todas as fotos foram tiradas com o obturador no 

mínimo, no caso, 1.8. 

 O ISO também sempre estava no mínimo, ISO 100. De acordo com a 

iluminação de cada local nós mudávamos a velocidade do obturador, como em todas 

as fotos utilizamos o apoio de luz natural indireta, os ambientes já estavam com a 

iluminação favorável para uma boa fotometria. A velocidade na maior parte do ensaio 

estava posicionada na numeração 200.  

  O objetivo da fotometria dos ensaios não era obter fotos claras, o fotômetro 

sempre estava posicionado um ponto abaixo do equilibrado, para obtermos uma foto 

subexposta. Somente com a foto subexposta podemos chegar no efeito desejado no 

momento de pós-produção, fotos com grande contraste de luz e sombra. Isso 

acontece porque na fotografia digital não é possível recuperar os elementos em 

branco quando a foto está superexposta. Mas ao contrário do branco, a cor preta nas 

fotos subexpostas gera possibilidade de não somente recuperação de elementos, mas 

também de um melhor trabalho com luz e sombra. 

 A abertura do obturador de uma lente 1.8 produz fotos normalmente mais 

escuras que lentes mais abertas, como por exemplo com abertura 1.4. Sendo assim 

a escolha de trabalhar com auxílio de iluminação natural favoreceu para que as fotos 

saíssem com nitidez sem auxílio de flash externo ou outros meios artificiais de 

iluminação. Apesar de nosso objetivo ser a obtenção de fotos escuras, não era a 

intenção termos fotos granuladas, o que acontece com frequência quando se tem 

pouca iluminação e é necessário alterar o ISO. O ISO muito alto geralmente produz 

fotos granuladas na maioria das máquinas fotográficas. Não somente com esse 

objetivo, a iluminação natural, acima de qualquer outra razão, produz fotos muito mais 

sensíveis e com um contraste mais real, resultado que dificilmente se chega com 

auxílios artificiais. 

 

4.3 Ensaio: Laura e sua avó  

Para a mostrar a relação existente entre Laura e sua avó, neste ensaio foram 

utilizados elementos característicos de Almodóvar, sendo eles: figuras femininas 
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fortes, a luta entre as cores azul e vermelho, e em algumas fotografias há a presença 

de espelhos. 

 

4.3.1 A História e intenções do ensaio 

 Neste ensaio contamos a história da relação entre Laura e Bebel, neta e avó. 

O principal objetivo é retratar a relação entre mulheres de idades diferentes e como 

as crenças de diferentes gerações influenciam na relação entre elas. A escolha de 

uma avó e uma neta foi feita exatamente para ser ainda mais discrepante a realidade 

vivida por cada uma delas no momento presente da vida. A diferença de idade entre 

elas é de mais de 50 anos, portanto enquanto Laura está começando sua vida, a avó 

por sua vivência já acompanhou outras gerações no espaço tempo em que Laura não 

havia nem sequer nascido.  

Este e os demais ensaios retratam mulheres fortes e suas diferenças devido a 

vivência de cada uma, as opressões externas que passaram e os discursos que 

continuam reproduzindo ou a luta para se libertar deles. 

 Em Má Educação é muito bem-posta a violência que a cultura religiosa cristã 

exerce sobre os corpos, de quem está inserido na religião e também de quem não 

está, por questões enraizadas culturalmente nos países ocidentais que possuem o 

cristianismo como base estrutural e norteadora da moralidade. Mesmo quando o 

indivíduo não está inserido na religião por escolha, existe um senso comum de certo 

e errado baseado nessas crenças.  

Analisando o contexto social em que a religião está inserida no filme 

escolhemos como personagem da nossa história uma mulher lésbica com visual 

andrógino e a dificuldade existente entre a relação dela com sua avó por não aceitação 

das crenças uma da outra. Laura sofre com a ditadura dos valores religiosos sobre 

seu corpo, discurso reproduzido não somente com sua avó. E Bebel luta para 

perpetuar uma ideia que sempre lhe foi apresentada como certa, apesar de querer o 

melhor para a neta. Nesse sentido: 

 
Quando o papel da mãe de encaminhar o filho para os desígnios religiosos 
não estão demonstrados no cenário, com imagens religiosas de forma 
explícita, ou nas falas dos personagens, Almodóvar nos apresenta a relação 
mãe-filho tendo como cenário a igreja e atrela ao enredo, falas que 
expressam valores de questionamentos religiosos. (MOURA, 2016, p. 65) 

 
Desta forma, estão no plano fotográfico a distância física entre ambas para dar 

a ideia de falta de comunicação entre as duas personagens, além do terço como 



63 
 

elemento simbólico do catolicismo. Optou-se por não ter a figura do pai neste ensaio 

porque nos filmes de Almodóvar, como observa Moura (2016), é a mãe (ou outra figura 

feminina de caráter forte, neste caso uma avó) que decide pela educação de seus 

filhos e está à frente da família. O autor complementa: 

 
A mãe vigia, protege e acompanha a filha representando os valores da 
família, do pai. Almodóvar, conhecido por destacar em seus filmes as 
mulheres, dá força para a relação familiar sem a presença do pai. É um retrato 
da nova percepção de família, na qual as mães são as chefes nesta nova 
representação da família moderna, trabalham, decidem e participam 
ativamente da criação dos filhos. (MOURA, 2016, p. 66) 

 
Portanto neste ensaio utilizamos a ambientação azul com elementos 

vermelhos. O ambiente balanceado existe por não retratar um local de extremo 

conflito, busca-se o equilíbrio apesar das diferenças ideológicas entre neta e avó. O 

azul representando a harmonia e o vermelho representando o amor e o conflito. 

 

FIGURA 19 - Relação de Laura e sua avó fazendo uma intertextualidade com uma das cenas 
presentes no filme Tudo Sobre Minha Mãe: as cores azul e vermelha estão em oposição.  

 
Fotografia e Direção de Arte: Ana Aleixo 

 

Ainda para retratar a passagem do tempo e a diferença entre os valores de 

cada personagem, fizemos um plano detalhe com uma fotografia antiga da avó 

perpassados pelos elementos que constituem a sua personalidade: o terço sobre a 
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foto representando a sua religião e as linhas de costura que representam o seu 

caminho percorrido até o momento presente. 

 
FIGURA 20 - Plano detalhe mostrando a passagem do tempo de Bebel e sua relação com a religião. 

 
Fotografia e Direção de Arte: Ana Aleixo 

 

As fotografias do ensaio retratam quatro encenações principais, são elas: a 

solidão de Bebel enquanto mulher idosa e solteira, lidando com situações difíceis para 

ela. A relação de Bebel e Laura simbolizando bons momentos caracterizados pelas 

expressões e afeto. Laura sozinha em casa lidando com seus próprios conflitos 

mentais devido a cultura que está inserida, representamos isso utilizando linhas 

vermelhas embaraçadas na cabeça, como pensamentos embaralhados e 

conflituosos. Para explicar esses pensamentos damos sequência as imagens de 

Laura com um terço no rosto, símbolo da opressão religiosa que é o motivo pelo qual 

faz ela estar em constante conflito interno. 

FIGURA 21 - Bebel sozinha em casa lidando com a solidão da velhice. A escolha por colocar um 
espelho junto à personagem e suas pernas cruzadas é para representar que apesar da idade, ela 

ainda tenta se manter vaidosa. 

 
Fotografia e Direção de Arte: Ana Aleixo 
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4.3.2 O processo  

 Este ensaio foi realizado no dia 24 de agosto de 2019 e teve início às nove da 

manhã. Aconteceu na casa de Bebel em Anápolis-GO no bairro Vila Góis. Somos 

frequentadores da casa onde mora Bebel e o cenário não foi mudado, foi escolhido 

por possuir exatamente a paleta de cores que precisamos para executar este ensaio, 

o fato de Bebel ser proprietária da casa foi um motivo para construirmos uma narrativa 

a usando como nossa personagem principal. 

 Ela e Laura, a outra modelo do ensaio ou Amanda na vida real, não possuem 

nenhum grau de parentesco, a cena foi montada para contar a história que queríamos 

contar. Ao chegar na casa iniciamos pelas fotos anteriormente planejadas, que seriam 

na sala com parede azul e jogo de sofás em vermelho. Não precisamos ligar as luzes 

pois a luz do sol entrando pela janela estava favorecendo a iluminação do ambiente.  

 Bebel é uma mulher mais velha e nunca havia posado para câmeras, apesar 

disso o ensaio foi bem descontraído e ela se mostrou super disposta a ajudar no nosso 

trabalho. Amanda também nunca havia tirado fotos profissionais e se mostrou muito 

interessada em nos ajudar com nosso objetivo. Logo, isso contribuiu muito para o 

desenvolvimento do ensaio. 

 As fotos planejadas duraram em torno de meia hora. Após o término andamos 

pela casa e encontramos o quarto de costura de Bebel, ele estava escuro com pouca 

luz da janela entrando, mas vimos neste cenário uma possibilidade de realizarmos 

fotos escuras remetendo ao barroco e utilizando elementos para falar da intimidade 

das personagens. Portanto a escolha das fotos com o terço e com as linhas não 

estavam no plano inicial do ensaio, a narrativa foi incrementada. O cenário não 

possuía a paleta de cores que precisávamos seguir na mesma linguagem, portanto 

escolhemos uma camisa azul e a linha em vermelho para comunicarmos com as 

outras fotos que haviam sido tiradas. Devido ao imprevisto neste processo, pensamos 

bastante sobre a inserção de elementos em vermelho no processo de pós produção, 

constatamos que não seria necessário pois a paleta tinha ligação com o restante.  

 Tivemos um ensaio com muitas possibilidades de construção para nossa 

história e foi algo positivo podermos abrir mão de algumas fotografias para que 

pudessem ser escolhidas aquelas que mais contribuíram para a narrativa que 

almejamos narrar. O ensaio terminou por volta de meio dia e teve duração média de 

três horas 
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4.4 Ensaio: Annie  

Neste utiliza-se do espelho, a religião, as cores e as cartas encontrados no estilo 

de Almodóvar para contar a história de uma mulher dona de si mesma. 

 

4.4.1 A História e intenções do ensaio 

Neste ensaio a história que procurou-se contar é a de Annie. Ela é uma mulher 

cisgênero, vaidosa e sedutora que já teve muitas paixões em sua vida, mas que hoje 

escolheu viver sozinha, sendo ela mesma sua maior paixão, ou seja: Annie é uma 

mulher independente e que não necessita de outras pessoas ao seu redor para sentir-

se completa.  

Annie também é uma mulher cristã religiosa. Ainda que muitas vezes a religião 

pudesse condenar o seu modo de vida (por ter convivido com vários homens e 

mulheres e não ter escolhido o caminho do casamento e da família), Annie conseguiu 

estabelecer um caminho próprio e único de ligar-se ao espiritual. 

Para retratar essa história o ensaio dividiu-se em dois momentos. No primeiro 

Annie encontra-se na sala de sua casa e faz uma visita ao seu passado, ao encontrar 

em uma mala cartas de amor que recebia de suas paixões. Nisso, essas cartas são 

elementos que trouxemos de Almodóvar como também estão nas cores vermelho e 

azul, que de certa forma remetem a atribuição dessas cores a uma certa binariedade 

entre o masculino e feminino, já que Annie é uma mulher bissexual. 

Há também a presença de uma rosa com aparência de velha a fim de representar 

novamente o quão atraente e cobiçada Annie fora no passado. Para reforçar a vaidade 

da personagem, utilizou-se de uma maquiagem forte e um figurino vermelho. 

Ao mesmo tempo em que revisita as cartas do seu passado, Annie encontra-se 

com uma bíblia ao lado e um terço nas mãos. Junto com uma iluminação que tem um 

lado mais escuro e o outro mais claro, esses elementos estão em uma luta entre 

sagrado e profano, desejo e pecado, na tentativa de desenvolvimento de uma estética 

barroca para dar maior entendimento da narrativa pretendida e a personalidade da 

personagem, nesse sentido: “o objeto que, por ora, poderia compor apenas um 

detalhe decorativo do cenário - em Almodóvar - comporá a trama ao ponto de ser 

fundamental para o entendimento desta. (MOURA, 2016, p. 30).  

Todos esses elementos anteriormente citados estão colocados em cima de uma 

mesa, onde Annie os observa sentada utilizando seu vestido vermelho. Em muitas das 

vezes, optou-se por realizar alguns planos detalhe para dar maior ênfase no peso que 
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estes objetos tinham em sua história relacionando essa escolha de plano com o estilo 

de Almodóvar. 

Moura (2016) complementa ainda que o objeto cênico tem importância 

fundamental para a criação das narrativas almodovarianas. Para o autor, muitas vezes 

apenas um único elemento em tela é capaz de contar e dar detalhes sobre o os 

aspectos da vida de seus personagens e seu perfil psicológico. Sendo assim: 

 
O plano detalhe enquadra um objeto, mas caracteriza-se também quando 
enquadra parte do corpo da personagem. É neste enquadramento que 
Almodóvar conta seu melodrama. A ênfase podia ter sido no texto das 
personagens, na encenação, mas o plano detalhe descreve por meio dos 
objetos as intenções da trama. (MOURA, 2016, p. 31) 
 

Na figura abaixo tem-se Annie em elipse através de um enquadramento 

subjetivo. É o olhar da personagem que é visto na fotografia, como se ela emprestasse 

seus olhos os espectador. Não há em tela nenhum outro elemento dela que não seja 

a sua mão centralizada, que se comporta como uma linha temporal dividindo dois 

momentos distintos da sua vida: do lado esquerdo está o passado representado pelas 

cartas de seus antigos amores, enquanto na direito está o momento presente com a 

religião cristã representada pela bíblia.  

 
FIGURA 22 - Annie relembra seus antigos amores ao mesmo tempo em que lê páginas da bíblia. 

 
Fotografia: Ana Aleixo 

Direção de Arte: Fernando Lopes, Rodrigo Macedo 
 

As cartas e outros elementos textuais (como máquinas de escrever, cartões 

postais e diários pessoais) são muito explorados no estilo de Almodóvar tanto para 

representar a passagem de tempo como as relações de amor e ódio estabelecidas 
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entre seus personagens, numa espécie de objetos de afeição. Ainda nesse 

sentido,  Moura (2016) aponta que “Almodóvar constrói seu melodrama, a partir do 

plano detalhe com estes objetos e o desejo de concretizar um amor doentio, um amor 

não correspondido, um amor proibido ou um amor perdido” (Ibid. p.57). 

Essa observação feita pelo autor vai de encontro com as intenções do ensaio: 

Annie resolveu por não concretizar aqueles amores que fizeram parte do seu passado 

através do casamento ou de um relacionamento mais sério; pelo contrário, ela escolhe 

uma vida solitária e religiosa.  

Essa escolha por fazer alguns planos subjetivos nas fotografias deste ensaio 

dialoga diretamente com o que Almodóvar realiza com a câmera em seus filmes, pois 

como observa Moura (2016), o cineasta tenta estabelecer uma relação de 

cumplicidade entre os personagens de seus filmes com quem os assiste.  

 
O olho é a parte principal, escolhida por Almodóvar, para expressar e 
intensificar o desejo. A câmera subjetiva transfere para o público a 
responsabilidade de também olhar para o que ele quer que olhemos. Os 
personagens se aproximam do público por meio da câmera subjetiva e 
transfere a ele a responsabilidade pela ação. (MOURA 2016, p. 84) 

 
A fim de demonstrar que Annie está sozinha em casa há a presença de um 

espelho no fundo. O intuito do espelho é o de quebrar a quarta parede e, assim, o 

observador compreender que não há mesmo alguém junto da personagem. Também 

pode abrir a interpretação de que apesar de outrora estar rodeada por amantes, no 

momento atual Annie está solitária em seu grande apartamento. 

FIGURA 23 - Annie sozinha em seu grande apartamento. O espelho logo atrás dela para dar 
maior sensação do tamanho do lugar onde ela mora e quanto a personagem é pequena em relação a 

ele. 

 
Fotografia: Ana Laura Aleixo 

Direção de Arte: Fernando Lopes, Rodrigo Macedo 
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Para representar a sua vaidade e sedução, Annie está usando um vestido 

vermelho bastante decotado ao mesmo tempo em que segura uma rosa envelhecida 

(figura) próximo ao seu rosto numa tentativa de seduzir o interlocutor com seu olhar 

expressivo; enquanto a personagem nos seduz, a bíblia como objeto cênico lembra 

do pecado que o ato pode sugerir. 

 
FIGURA 24 - Annie seduz o interlocutor com uma rosa. 

 
Fotografia: Ana Aleixo 

Direção de Arte: Fernando Lopes, Rodrigo Macedo 

 

Em outro momento do ensaio, Annie começa a se olhar através do mesmo 

espelho que outrora deu o significado de que ela estava sozinha. Porém, nessa 

perspectiva, o seu reflexo demonstra que ela está acompanhada de si mesma, e a 

personagem começa seu empoderamento com relação ao próprio corpo.  
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FIGURA 25 - Plano subjetivo mostrando Annie lendo no jornal uma notícia a sobre a 
reivindicação feminina de seus direitos e observando seu corpo no reflexo. 

 
Fotografia: Ana Aleixo 

Direção de Arte: Fernando Lopes, Rodrigo Macedo 

 
Já no ato final do ensaio, Annie encontra-se de lingerie deitada sobre um tecido 

vermelho e abraçada a um espelho. O intuito dessas fotos era retratar Annie como 

sua própria amante, ao remeter que ela estivesse deitada em uma cama com algum 

parceiro (ou parceira) sexual que, através do reflexo do espelho, demonstra ser a 

própria Annie. 

FIGURA 26 - Annie vê no espelho a sua única amante. 

 
Fotografia: Ana Aleixo 

Direção de Arte: Fernando Lopes, Rodrigo Macedo 

 
Essa relação de nudez estabelecida nas fotos deste ensaio faz ligação também 

ao trabalho que Almodóvar realiza com os corpos de seus personagens em seus 
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filmes. Não é um nu de viés pornográfico, mas de provocação com planos que 

complementam corpo com expressões faciais. Por muitas vezes o cineasta joga 

partes nuas de seus personagens para o espectador, ora para corar de vergonha ora 

para transmitir fetiche e desejos. 

 
Almodóvar apresenta o corpo do personagem como conhecemos o corpo 
humano. São corpos humanos, expostos com o propósito de compor a 
narrativa. Apesar de a nudez ser explícita, é o close no rosto do ator, por meio 
do olhar que justifica o corpo nu. Este olhar intensifica a dramaticidade. 
(MOURA, 2016, p. 89) 

 
O olhar expressivo de Annie ganha destaque junto ao seu corpo na medida em 

que mostra a realização do desejo que ela possui sobre si mesma. É a representação 

de uma encenação diante da câmera fotográfica que, sem a necessidade de diálogos, 

mostra uma mulher independente e segura de seu corpo. 

 

4.4.2 O processo 

 Esse ensaio foi realizado no dia 20 de setembro de 2019 a partir das quatro 

horas da tarde no apartamento de um grupo de garotas da faculdade no Setor Sul em 

Goiânia. Ao chegarmos ao local pela primeira vez já sabíamos que ele ocorreria na 

sala de estar do apartamento, tendo em vista que era uma ambiente amplo e que traria 

a ideia que desejávamos de que Annie aparentasse estar só. Ademais, a sala de estar 

contava com uma iluminação que vinha da janela e que gerava um contraste de luz e 

sombra que queríamos para remeter ao Barroco. 

Antes de iniciarmos as fotos conversamos com nossa atriz a fim de explicar o 

que gostaríamos que ela transmitisse através de sua encenação, para que ela 

assimilasse a história que pretendíamos contar. Em seguida, passamos a maquiá-la 

e também testamos mais de um figurino, a fim de decidir-se qual combinava mais com 

o corpo da atriz e com as intenções que desejávamos. 

Enquanto Annie era maquiada, os outros autores do projeto estavam escrevendo 

as cartas para colocá-las nos envelopes azuis e vermelhos. A rosa utilizada no ensaio 

foi queimada no fogo do fogão para que mostrasse estar velha e desidratada, pois foi 

guardado por muito tempo junto com as cartas que a personagem recebia. 

Após esse procedimento montamos o cenário, colocando a mesa de madeira ao 

centro da sala e dispondo os objetos cênicos sobre a mesa. Testamos várias 

disposições destes sobre a mesa. Algumas ideias que não deram certo, por exemplo, 

foi a de colocar envelopes de cartas menores espalhados com os outros maiores. 
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Percebemos que visualmente não era interessante e, assim, preferiu-se deixá-los 

empilhados.  

No roteiro que havíamos imaginado antes do ensaio havia-se pensado em dispor 

cartas de baralho nas cores azuis e vermelhos sobre a mesa. Todavia, percebeu-se 

que eles não iriam contribuir na construção de sentido da história que queríamos 

contar e, desse modo, não o utilizamos. 

Após a realização dessas fotos a personagem fez a troca de figurino para a 

lingerie. Durante as fotos optamos sempre pelo conforto e bem estar das atrizes 

envolvidas. Assim, a atriz usava a parte de cima da lingerie e embaixo estava com 

uma toalha cobrindo seu corpo.  

Após a realização das fotos, reunimos para organizar o apartamento e colocar 

os objetos que havíamos movido em seus devidos lugares. Também realizamos a 

limpeza do local e agradecemos a participação da atriz e as outras moradoras da casa 

que nos permitiram estar ali. 

O clima da realização do ensaio foi muito descontraído em virtude da atriz ser 

nossa amiga pessoal. Logo, após o fim do ensaio continuamos em seu apartamento 

conversando e tomando energético para repor nossas energias. 

 

4.5 Ensaio: Alê 

Neste ensaio os autores do projeto tratam da questão de gênero, suscitada por 

Almodóvar em suas obras e já problematizadas e flexionadas anteriormente neste 

presente trabalho. Partindo da necessidade de ser visto pelo olhar do outro para se 

identificar teorizado por Rago e a noção de gênero de Buttler, esse ensaio faz o uso 

do espelho característico de Almodóvar para que a personagem se visse pelos seus 

próprios olhos. A proposta foi fazer uso de outros recursos que o cineasta espanhol 

também utiliza, como a metalinguagem, a cor vermelha e o espelho já citado. 

 

4.5.1 A história e intenções do ensaio  

 

Este ensaio foi pensado em dois momentos. No primeiro momento, tem-se a 

figura de Alê, uma mulher transexual em uma banheira cheia de água. A intenção 

pretendida nas fotos é a de demonstrar a volta de Alê ao seu passado, ou seja, antes 

do seu processo de identificação e transição. Esse momento anterior a identificação 

da personagem como mulher é marcado por dúvidas, conflitos e tristeza. 
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O segundo momento do ensaio já se relaciona com a atualidade, na qual Alê 

deixou o conflito e as dúvidas quanto a sua identidade de gênero, reconhecendo-se 

como mulher. Aqui a personagem se mostra feliz, segura e sensual, em oposição a 

antes, quando não conseguia se identificar com as atribuições do masculino que a 

sociedade a impôs. 

Para transmitir esse regresso da personagem ao passado, marcado pelo conflito, 

dúvidas, tristeza e dor, utilizou-se de recursos como a maquiagem, as expressões 

faciais da personagem, fios de tricô embolados, e um porta retrato com a imagem de 

Alê antes da transição. 

A maquiagem é um importante elemento da direção de arte que corrobora na 

construção visual da mensagem a ser transmitida. Desse modo, neste ensaio ela foi 

utilizada de modo borrada, a fim de transmitir o choro que marcou a vida da 

personagem por muito tempo, enquanto não se identificava com seu sexo biológico. 

Ela é principalmente de cor vermelha a fim de transmitir uma intensidade dos 

sentimentos da personagem, sejam eles negativos ou positivos, uma vez que a 

mesma maquiagem é utilizada nos dois momentos do ensaio, pois o vermelho tem 

esse lado dual, pois pode representar sentimentos opostos, como verificou Heller 

(2012), sendo capaz de representar o amor mas também o ódio, por exemplo. 

 
FIGURA 27 - Maquiagem foi utilizada como elemento visual para construir a narrativa visual 

 
Fotografia: Ana Laura Aleixo 

Direção de Arte: Fernando Lopes, Rodrigo Macedo 
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Há também fios de tricô embolados sobre a cabeça da personagem. Esse 

recurso foi utilizado pois, através de uma relação de metáfora, os fios remetem aos 

pensamentos. Assim, decidiu-se embolá-los a fim de demonstrar que os pensamentos 

da personagem estavam atravessados uns pelos outros em um momento de conflito 

e dúvidas, na qual a personagem não se identificava com o sexo masculino. 

 
FIGURA 28 - Alê está com um emaranhado de fios vermelhos em sua cabeça que representam um 

conflito de pensamentos enquanto segura seu antigo porta-retratos. 

 
Fotografia: Ana Aleixo 

Direção de Arte: Fernando Lopes, Rodrigo Macedo 
 

Para demonstrar esse regresso ao passado, as expressões da personagem são 

um misto de tristeza, medo e conflito, ou seja, antes de se identificar como mulher a 

personagem tinha como gênero social o masculino, mas não se identificava com ele, 

o que a deixava triste e em conflito. Ademais, infelizmente o medo é parte constante 

da vida dos LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e mais), pois esses são 

constantemente vítimas de preconceito, além da violência verbal e física.  

A metalinguagem é utilizada nas fotos através de uma foto de Alê antes da sua 

identificação como mulher, onde socialmente Alê era um homem. Essa foto está em 
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um porta-retratos de cor preta, cujo significado representa um passado que a 

personagem gostaria de esquecer, pois essa pessoa morreu - a cor preta também 

significa o luto na simbologia cromática cristã de acordo com Heller (2012) - para que 

a Alê pudesse nascer, como numa espécie de renascimento.  

Logo, esse renascimento é marcado também pela banheira de água, pois a 

água, coma apontou Bachelard (1997) e como complementa Bruni, possui esse 

simbolismo: 

 
A passagem de uma forma de vida, tida como indesejável, decaída ou 
moribunda, a outra, tida como superior, melhor, desejável, é acompanhada 
pelo elemento líquido. A imersão não é só purificadora, é regeneradora, opera 
um renascimento. A água apaga a história, pois restabelece o ser num estado 
novo. (BRUNI, 1993, p. 62) 

 
Nesse sentido, verifica-se que a água carrega essa simbologia de reviver e pode-

se citar como exemplo o batismo nas águas da religião judaica, que aponta para um 

renascimento, como quando Cristo renasceu nas águas do Rio Jordão. 

Outra relação metafórica que pode se estabelecer com a banheira e água é o 

útero de uma mãe. Nessa perspectiva, de regresso a tempos remotos do eu, um novo 

indivíduo, uma nova Alê, nasce para a sociedade com mais orgulho de sua identidade 

e segura de quem ela é. 

O Segundo Momento do ensaio mostra uma outra Alê. Essa é a Alê que se 

identifica como mulher e exprime isso socialmente. Após voltar ao passado, Alê está 

novamente no presente: uma mulher que se sente empoderada e sensual. 

Para demonstrar isso, as expressões faciais de Alê mudam, passando a 

demonstrar essa sensualidade e o poder, dando lugar às expressões anteriores que 

não eram positivas. 

O porta-retratos também se faz presente aqui, mas com outro intuito, o de 

demonstrar orgulho perante quem ela é. Para isso, Alê o segura mais próximo de seu 

rosto. Também há uma oposição ao porta retrato anterior: neste, de cor vermelha, 

tem-se uma foto de Alê após a transição, quando ela já se identifica como mulher. A 

cor vermelha está aqui como uma oposição ao preto, que tinha a ideia de morte e 

passado, trazendo agora a ideia de vida e presente, pois como afirma Heller (2013) o 

vermelho carrega o significado do sangue e da vida. 

Ademais, o espelho entra na narrativa deste ensaio. Ele vem para retratar a 

identificação de Alê com a sua imagem que é refletida. Ou seja, ao olhar-se no espelho 
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a personagem é capaz de se enxergar, de se reconhecer através da sua imagem que 

o espelho reflete. 

Para o enquadramento dessas fotografias que buscam retratar a relação de Alê 

com o espelho e a sua autoimagem, teve-se também a referência visual do trabalho 

da cantora Janelle Monáe em seu último álbum de estúdio Dirty Computer (2018) em 

que ela faz uma ode à feminilidade e descoberta do corpo da mulher, como se observa 

no frame abaixo, que por sua vez também se relaciona num processo de estilização 

e referência ao trabalho original intitulado de Autorretrato (1981) produzido por Arme 

Susan Ordjanian: 

 
FIGURA 29 - "Django Jane" por Janelle Monáe, Dir. Andrew Donoho, 2018. 

 
 

FIGURA 30 - “Autorretrato” por Armen Susan Ordjanian, 1981. 
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Assim, algumas das fotografias obtidas no ensaio de Alê relacionam-se 

diretamente com as imagens mostradas acima tanto na forma quanto no conteúdo: 

em primeira instância com o enquadramento de plano próximo e em segunda com a 

representação de uma mulher olhando para baixo e encontrando um espelho no lugar 

de sua genitália; tudo isso ao mesmo tempo que se utiliza da cor vermelha 

característica de Almodóvar para a criação de um produto visual novo, ainda que 

carregue consigo elementos de outros artistas. 

Essa escolha por colocar um espelho nas mãos de Alê e fazendo com que ele 

esteja localizado logo acima de sua genitália demonstra seu processo de descoberta 

e afirmação da identidade, apesar disso ser por muitas vezes um caminho longo e 

tortuoso para pessoas transexuais - por isso o espelho que ela segura está quebrado, 

representando todas as dores que a personagem teve para se aceitar. Ela não olha 

para seu órgão sexual biológico, mas para o seu rosto, para a sua identidade numa 

espécie de olhar para aquilo que ela também tem em seu interior; é ela que tem o 

poder de definir quem ela é e se afirmar enquanto mulher - não mais as pessoas que 

lhe negaram a sua identidade baseando-se apenas nas suas partes íntimas. 

 
FIGURA 31 - Alê olha através do espelho 

 
Fotografia: Ana Aleixo 

Direção de Arte: Fernando Lopes, Rodrigo Macedo 
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4.5.2 O processo  

Este ensaio foi realizado no dia 27 de setembro de 2019 a partir das três horas 

da tarde e aconteceu na mesma locação do ensaio anterior, porém no banheiro de um 

dos quartos das meninas da casa. Apesar de sabermos que teríamos acesso à 

banheira que ficava na suíte de uma delas, não haviam imagens prévias da locação 

ou dimensão do tamanho do espaço do banheiro, o que logo resultou num 

planejamento do ensaio de maneira mais flexível possível, levando em conta que 

poderíamos ter que descartar algumas ideias ou acrescentar outras. 

Ao chegarmos ao local o primeiro passo foi o de realizar a maquiagem da 

personagem e vesti-la, enquanto isso a banheira era enchida de água. Acontece que 

por não termos contato com aquele ambiente, a banheira começou a esvaziar porque 

o ralo de escoamento da água não havia sido regulado. Por um momento nos 

preocupamos e achamos que não teria como realizar o ensaio com a banheira cheia 

d’água, mas logo a questão foi resolvida. 

Assim, o ensaio pode começar. No começo tivemos como principal preocupação 

o bem-estar da nossa atriz. Assim, deixamos que ela entrasse na água e pudesse se 

adaptar à temperatura que estava bastante fria. 

As primeiras fotos realizadas foram com Alê o mais fora possível da água e 

depois ela foi entrando mais dentro da banheira. As últimas fotos a serem realizadas 

foram as que ela entra com o rosto dentro da banheira pois tínhamos a preocupação 

com a maquiagem dela, que com a água poderia descaracterizá-la. 

Dentre os improvisos realizados destaca-se que inicialmente tínhamos a 

intenção de usar mais porta-retratos para trabalhar a metalinguagem no ensaio. 

Todavia, os porta-retratos que conseguimos não se encaixaram na estética proposta 

para o ensaio e outros não tinham as dimensões das fotos que dispúnhamos da atriz. 

Logo, tivemos que usar apenas dois, o que no final consideramos que foi mais positivo 

que se tivéssemos utilizado mais. 

Como no ensaio foi utilizada apenas a luz natural, teve-se também a 

preocupação de realizar as fotografias o mais rápido possível, pois tínhamos o medo 

de chegar à noite e não termos aproveitado o ambiente para a criação daquilo que 

pretendemos. 
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Para deixar a atriz e os envolvidos no ensaio mais à vontade, colocamos uma 

seleção de músicas sensuais, para assim inspirar a atriz no segundo momento do 

ensaio, onde ela deveria se demonstrar poderosa e sexy. 

Por conta da lente fixa de 50mm algumas dificuldades foram encontradas para 

fazer fotos que precisassem de um plano mais aberto. Assim, a fotógrafa em algumas 

fotos precisou subir em cima de cadeiras ou até mesmo apoiar-se nos ombros de um 

dos colegas para conseguir o enquadramento que desejava. 

Finalizada a realização do ensaio a equipe juntou-se para recolher o lixo gerado 

e limpar o banheiro onde o ensaio sucedera. 

 

4.6 Edição e Escolha das Fotos 

O processo de pós produção no nosso trabalho foi importante para chegarmos 

à identidade que queríamos alcançar. O tratamento de imagem é essencial para 

alcançar também uma unidade de tons em ensaios que foram feitos em ambientes 

diferentes. Para isso utilizamos dois programas da Adobe, Lightroom e Photoshop. 

Como não executamos nenhum processo de manipulação de imagem há fotógrafos 

que possuem o costume de executar todos estes processos no lightroom, mas por 

uma questão de costume utilizamos os dois programas. 

 Todas as imagens do trabalho foram tiradas em modo RAW, esse formato de 

arquivo nos dá uma maior possibilidade de edição principalmente em iluminação, ele 

capta com mais precisão as informações da foto tirada. Sendo assim no Lightroom 

tivemos a possibilidade de trabalhar com precisão cores, luz e sombra. Depois de 

trabalharmos isso no lightroom as fotos são inseridas no Photoshop para novamente 

alterarmos o processo de luz e sombra utilizando a ferramenta curvas e níveis. Após 

isso ser feito fizemos o acabamento nas imagens, correção de ruídos na pele para a 

imagem ficar agradável sem transparecer que alteramos a pele. Por fim, por mais 

nítida que as fotos estivessem, utilizar a ferramenta nitidez somente nos olhos valoriza 

a expressão que queremos passar com aquela imagem, o olhar do outro sobre a 

fotografia se torna mais sensível quando valorizamos os olhos. 

O último passo antes de revelar as imagens foi o de selecioná-las. Optamos, a 

fim de atingir-se um padrão, que cada ensaio tivesse a mesma quantidade de fotos. 

Essa escolha se deu também a fim de proporcionar uma igualdade perante os ensaios. 

Por mais que cada um conte uma história, consideramos todas elas importantes da 

mesma maneira. 
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As fotos foram selecionadas com o objetivo de ressaltar a narrativa que nos 

propomos a narrar mas respeitando também o olhar do espectador, assim, evitamos 

fotos que fosse muito parecidas e com enquadramentos semelhantes e optamos pela 

maior variedade possível de ângulos, enquadramentos e poses com o intuito de 

enriquecer nossas histórias.  

O passo final foi revelar as imagens em papel fotográfico e organizá-las nas 

caixas que foram customizadas para entregarmos a banca examinadora deste projeto 

experimental.  

 
FIGURA 32 - Antes e depois retratando as edições realizadas em uma das fotografias de Alê para dar 

maior destaque para luz e sombra e realçar os tons de vermelho.  

 
Fotografia e Edição: Ana Laura Aleixo 

Direção de Arte: Fernando Lopes, Rodrigo Macedo 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, faz-se necessário uma reflexão acerca da realização deste projeto 

experimental e, desse modo, verificar se aquilo que planejou-se realizar foi atingido e 

qual o aprendizado adquirido pelos pesquisadores desta a partir das teorias 

estudadas. 

Constata-se que compreender a evolução da fotografia e de sua discussão foi 

importante para a execução deste trabalho. Ideias como a da fotografia-expressão e 

da arte conceitual foram fundamentais e corroboraram para a realização deste projeto 

por permitir que a fotografia seja um meio que possibilite transmitir um conceito, que 

no caso deste projeto as narrativas inspiradas no cineasta Pedro Almodóvar. 

 Ademais, foi também possível certificar que, ainda que sejam linguagens 

distintas, o cinema e a fotografia comunicam entre si e podem um inspirar-se no outro, 

como esta pesquisa se propôs fazer. 

Também contribuiu para se chegar ao objetivo traçado compreender como 

Almodóvar construiu sua trajetória como cineasta e pode, assim, formar seu estilo 

como roteirista e diretor. Estudar como ele trabalhava os elementos selecionados para 

serem referenciados neste projeto possibilitou uma compreensão do que poderia ser 

feito de modo semelhante e o que poderia ser feito a outro modo, mas que fosse capaz 

de exprimir melhor as intenções dos realizadores desta pois, como visto, a 

intertextualidade por estilização é caracterizada por ser um modo mais brando de 

dialogar com outros textos, permitindo a presença do trabalho referenciado mais a 

criatividade do novo trabalho construído.  

Portanto, o estudo teórico possibilitou e facilitou a execução do projeto 

fotográfico. Todavia, ainda que o grupo tenha se organizado e planejado o que seria 

feito nos ensaios é importante ressaltar que um trabalho possui uma espécie de vida 

própria.  

Sendo assim, algumas escolhas foram realizadas durante a realização dos 

ensaios e alguns dialogismos com outras obras foram encontrados após a realização 

das fotos, ou seja: algumas fotos foram realizadas sem uma intenção prévia, mas após 

uma observação do ensaio pode-se, a partir do repertório dos realizadores, encontrar 

obras com a qual essas fotografias dialogavam. Logo, reforça-se o repertório como 

essa espécie de baú de memórias quais se manifestam as vezes de maneira 

inconsciente.  
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Além disso, a realização do projeto experimental foi importante para que 

disciplinas e conteúdos estudados durante o curso de Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda fossem revisitadas. Portanto, alguns textos citados neste 

faziam parte da bibliografia de disciplinas cursadas pelos discentes realizadores deste 

projeto. 

Ao olhar para o futuro, constata-se que a realização de um Trabalho de 

Conclusão de Curso fortifica os alunos para a vida e a ingressar no mercado de 

trabalho. Para os integrantes deste grupo em específico, um projeto experimental que 

envolva fotografia e cinema reforça as áreas de interesse que irão continuar a estudar 

e também trabalhar.  

Por fim, os objetivos propostos foram alcançados e este projeto contribuiu para 

o fazer acadêmico por colocar a arte fotográfica como para além de uma linguagem 

capaz de narrar histórias, mas uma ferramenta política importante, pois ao tratar de 

assuntos como empoderamento feminino e transexualidade este projeto dá 

visibilidade a uma parcela da população que muitas vezes é silenciada e sofre 

violência de várias formas (física, verbal, psicológica, etc).  

Portanto, este trabalho reforça o papel da arte como uma arma de enfrentamento 

a desigualdades encontradas na sociedade e também como plataforma para que 

assuntos importantes sejam debatidos e grupos sociais sejam vistos em função de 

protagonismo.  
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APÊNDICES 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 

 

 

Eu, _____________________________________________, nacionalidade 

_________________, estado civil ______________, portador da Cédula de 

identidade RG nº________________________ , inscrito no CPF/MF sob nº 

_____________________, residente à _______________________, complemento 

_________________________________ município de ______________/Goiás 

AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre fotos e 

documentos, para ser utilizada no Projeto Experimental de fotografia “Projeto 

Experimental Fotográfico inspirado no estilo de Pedro Almodóvar a partir de Tudo 

Sobre Minha Mãe (1999) e Má Educação (2004)” do Trabalho de Conclusão de Curso 

de Ana Laura Silva Aleixo, brasileira, solteira, portadora da Cédula de identidade RG 

nº 6083337, inscrito no CPF sob nº 040.540.521-93, Fernando Lopes Vieira de 

Almeida, solteiro, portador da Cédula de identidade RG nº 5579260, inscrito no CPF 

sob nº 039.417.911-09 e Rodrigo Macedo Costa Filho, brasileiro, solteiro, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 5257027, inscrito no CPF sob nº. 034.890.691-96, 

estudantes da Faculdade de Informação e Comunicação - FIC da Universidade 

Federal de Goiás – UFG. Sejam essas imagens destinadas à apresentação para 

banca avaliadora e divulgação ao público em geral. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo 

território nacional e no exterior, das seguintes formas: folder de apresentação e mídia 

eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros). 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a 

qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma.  

____________________________ de _______________________ de __________.  

______________________________________________

 Assinatura da atriz 

___________________________________________________________________ 

Assinatura dos produtores 


	Trans Day of Remembrance (TDoR) 2018 Press Release 369 reported murders of trans and gender-diverse people in the last year. 2018. Disponível em:https://transrespect.org/en/tmm-update-trans-day-of-remembrance-2018/. Acesso em: 29 out. 2019.

