
Almodóvar inventa máquina de disfarces 
Inácio Araújo 
 
Já faz alguns anos que para Pedro Almodóvar o travesti não é mais questão de sexo, e sim de 
disfarce. Disfarce peculiar, já que pela lente do espanhol o travesti é uma máquina de gerar 
ficções. 
 
Em "Má Educação" todos os personagens são, cada um a seu modo, travestis, a começar por 
Juan, o ator que, em 1980, se faz passar por Ignacio para falar com o diretor de cinema Enrique. 
Ignacio é irmão de Juan e o amor de Enrique nos tempos de escola. Juan é o disfarce por 
excelência. Mas será que o padre, com sua batina, também não é travesti? Esse hábito assexuado 
oculta o homem e suas paixões. É ele quem oculta o padre Manolo -homem tão apaixonado 
quanto tirânico; tão canalha quanto vítima. 
 
Existe, por fim, o roteiro que Juan faz chegar a Enrique, sobre a vida de Ignacio na escola. De 
1980 voltamos ao começo dos anos 60, em pleno franquismo, quando os padres ainda usavam 
batina e sua palavra valia mais do que a de um aluno, fizesse ele o que fizesse. A máquina 
ficcional -o travesti- já está em ação. Assim como os personagens, a ficção se estilhaça. Também 
ela se revela um travesti: roteiro de cinema, memórias, peça de chantagem. Cada uma dessas 
variantes desvenda as mentiras do passado enquanto, simultaneamente, produz as suas. 
 
Assim, padre Manolo, ex-professor de literatura, volta como um editor, casado e com filho, para 
se apaixonar por Juan e, com ele, cometer um crime imperdoável. Ou seja: cada travestimento 
desemboca em uma nova história, arrastando o espectador para um labirinto vertiginoso: a 
máquina de ficção, perfeita e perversa, sobre a qual ninguém tem controle, muito menos Enrique. 
 
A máquina que Almodóvar nos entrega em "Má Educação" é, de certa forma, exemplar. Sua 
estrutura complexa, que comporta pelo menos quatro momentos diferentes, chega ao espectador 
sem arestas, com uma clareza clássica. O paradoxo deste filme é que sua maior virtude tende a 
ser seu principal defeito, pois a perfeição da estrutura narrativa não prescinde de certa rigidez, o 
que parece roubar de Almodóvar o que tem de melhor: o humor. 
 
Humor não no sentido daquilo que nos faz rir (há muito Almodóvar não prioriza o riso), mas dessa 
disposição de espírito que nos torna disponíveis para o mundo e que permite as descobertas do 
instante e do improviso. Ou essa expansão da alma que o torna livre e que faz a nós, 
espectadores, também mais livres. Talvez a melhor expressão da falta de humor de Almodóvar 
aqui seja a composição de Enrique, que representa o diretor de cinema neste filme que tem não 
pouco de autobiográfico: ele é frio, reservado, desapaixonado. Seu antípoda no filme é o padre 
Manolo, o pedófilo, a quem Pedro Almodóvar trata com enorme ternura -ternura de quem sabe o 
tamanho do inferno que está fadado a viver. 

 
 
Leia Mais 
 
Fãs de Almodóvar "exageram" na mesma medida que o diretor 
Janaina Fidalgo  
 
Pedro Almodóvar é considerado o cineasta do exagero, da paixão e da irreverência e, pela 
acepção da palavra fã, não parece fortuito o fato de os seus admiradores não serem comedidos 
quando o assunto são os seus filmes. 
 
Eles compram os roteiros antes de os longas serem lançados no Brasil, vasculham a programação 
da TV a cabo atrás de produções antigas para gravá-las, vêem e revêem DVDs, enfrentam filas 
em mostras e criam até site dedicado exc lusivamente ao espanhol. 
 



É o caso do publicitário paulistano Alexandre Borba, 28. Introduzido ao universo de Almodóvar por 
"Maus Hábitos" (1984), Borba ficou impressionado e curioso para conhecer o que o cineasta havia 
feito antes. 
 
"Vi todos os filmes, comecei a pesquisar e decidir montar um site [www.allmodovar.com.br]. Na 
época, não havia nenhum só sobre ele no Brasil", diz. 
 
No ar desde março de 2001, a página já ajudou outros fãs a obter cópias de filmes antigos -Borba 
tem todos em VHS ou em DVD- e chegou até a enganar internautas desatentos. 
 
"O que Fiz para Merecer Isto" eu já gravei para três pessoas, e tem coisas engraçadas. Muita 
gente me escreve achando que o site é oficial. Já recebi um currículo hilário de um ator B que 
mandou pensando ser o site do Almodóvar, foto de modelo querendo participar de filme e até 
roteiros. Nada que desse para ler até o final", diverte-se. 
 
Importar roteiros é a mania do funcionário público e estudante de audiovisual da ECA-USP 
Eduardo Mattos, 39, que diz ser "um fã de dar nota máxima na mostra de cinema mesmo sem ter 
visto o filme". 
 
Ineditismo  
 
A ânsia de assistir às novas produções de Almodóvar antes de elas estrearem no circuito 
comercial motiva os fãs a suportar filas ou aproveitar viagens ao exterior para dar uma 
"escapadinha" até o cinema mais próximo. A expectativa em relação a "Má Educação" foi ainda 
maior por ele ser o próximo após o aclamado "Fale com Ela" (2002) e por abordar um assunto 
controverso. 
 
"Vi "Má Educação" na Mostra [BR de Cinema] porque não agüentei de curiosidade. Sabia que ia 
estrear, mas fiquei louco para ver antes", afirma Mattos. 
 
O jornalista Antonio Silva, 24, aproveitou uma viagem de intercâmbio a Lisboa para assisti- lo. No 
Brasil, tentou revê-lo duas vezes na Mostra -sem êxito. 
 
"Como já acompanhava a carreira dele, estava ansioso para ver o novo, mas sabia que só ia 
estrear aqui no final do ano. Aproveitei a oportunidade para assistir logo." 
 
Predileções 
 
Gosto é gosto e não se discute. Certo? Não. Não pelo menos em uma das comunidades de Pedro 
Almodóvar no Orkut. O estudante de letras Thiago Ribeiro, 19, abriu a discussão ao questionar a 
qualidade de "Má Educação". "Vamos ser sinceros. Esquecendo o quanto gostamos de Almodóvar, 
o que acharam do seu novo filme?", pergunta Ribeiro, para quem este não é o melhor do diretor -
ele prefere "Fale com Ela". 
 
"Eu já vi todos os filmes dele e estava esperando "Má Educação" havia um ano. De todos, foi o 
mais ruinzinho. Achei muito comercial porque ele contratou o Gael [García Bernal]. Nunca chama 
ninguém conhecido, pelo contrário, ele fez os atores de seus filmes ficarem conhecidos." 
 
Para Silva, "Má Educação" é o melhor por lembrar os primeiros do cineasta -da temática gay de 
"Labirintos de Paixões" (1982) ao kitsch de "Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos" (1988). 
"Má Educação" é o filme que mais sintetiza Almodóvar. Se tivesse de indicar para alguém que 
nunca viu nada dele e quisesse conhecer, indicaria esse." 
O novo longa não desbancou "Tudo sobre Minha Mãe" do topo do ranking dos melhores da 
promotora de Justiça Cinthia Gonçalves Pereira, 31. 



"Fale com Ela" e "Tudo sobre Minha Mãe" são mais emocionais. Este é mais "film noir", tem mais 
suspense. Muito se falou sobre "Má Educação". Talvez estivessem esperando uma obra -prima." 

 
 
Leia Mais 
 
Ciclo reúne fase inicial e safra mais recente da obra do cineasta  
Bruno Yutaka Saito 
 
Se "Má Educação" é um filme que divide opiniões, uma retrospectiva promovida pelo Belas Artes 
(de hoje a quinta-feira) traz dois períodos distintos da cinematografia de Pedro Almodóvar em que 
paira o consenso. 
 
Há unanimidade, por exemplo, em chamar a fase inicial de anárquica, explodindo em uma 
rebeldia juvenil ainda com inúmeras frestas a aparar. Era o tempo em que Buñuel e pessoas 
surtadas povoavam a cabeça de Almodóvar, não sem certa confusão. 
 
Desse período de parcos recursos financeiros e técnicos está "Pepi, Luci, Bom" (1980), o primeiro 
longa comercial do diretor. Nele, Almodóvar exala os ares da abertura política espanhola de 
agitadas noites em que a contracultura reinava. As mulheres fortes já dão as caras, assim como 
sua temática de ilusões amorosas. Somos apresentados a Pepi, garota virgem que planta 
maconha no apartamento. Quando um policial a estupra em troca do silêncio sobre o fato, 
entrarão em cena mais duas mulheres em busca da redenção pelas mais diversas vias -sexuais, 
principalmente. 
 
"Labirinto de Paixões" (1982) deixa ainda mais explícito esse estado de nervos à flor da pele já na 
seqüência inicial, uma série de closes nos sexos de homens sob calças jeans apertadíssimas. 
Ninfomania, incesto, homossexualismo, psicanálise e terrorismo em um mesmo pacote. "Maus 
Hábitos" (1984) aprofunda o combate ao conservadorismo, desta vez mais direto, ao catolicismo. 
 
O ciclo dá um salto abrupto e pula para a fase mais recente, em que a maturidade mergulha na 
tradição do melodrama hispânico. "Carne Trêmula" (1997), no entanto, deixa claro que seu 
universo de impossibilidades no amor e de sacrifícios permanece. 
 
"Tudo sobre Minha Mãe" (1999) é o ápice do Almodóvar celebrado mundialmente, reconhecido 
como um dos maiores; ao lado de "Fale com Ela" (2002), o que se vê é um cineasta com pleno 
domínio de suas funções.  
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