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O catolicismo está constantemente presente na obra do cineasta espanhol 

Pedro Almodóvar. Em seu site oficial, Clube Cultura.com, Almodóvar diz que não é 

uma pessoa religiosa, mas que se encanta com a ritualística e com o universo 

imagético próprios do catolicismo, tanto que, em seu filme Má Educação (2004), há a 

presença constante de cenas situadas em domínios da Igreja Católica: colégio interno, 

convento, capela. Outro importante fato é que o cineasta sempre foca o sagrado 

contrapondo-o ao profano, numa dicotomia que, muitas vezes, caminha pelo lado do 

humor.  

Já, outro elemento que faz parte do universo almodovariano, tanto quanto a 

presença de símbolos católicos é a figura do travesti que também aparece em tal 

película. Ricardo Calil, jornalista da Revista Bravo, diz que: “No início, Almodóvar usa a 

figura do travesti para chocar. Com o tempo, porém, ele explora sua característica do 

simulacro do real. Em um universo de mulheres fortes e homens boçais, os travestis e 

transexuais dão a seus filmes a força da ambigüidade.” (2006: 36). 

Em Má Educação, temos a presença da figura da mulher-fatal – aquela que 

burla a sociedade patriarcal, tomando atitudes mais “masculinas” nos filmes e sendo 

vista a partir do olhar chauvinista como modelo de mulher que não deve ser seguido 

pelas “mulheres de família”. Tal figura aparece como sendo um dos elementos 

característicos do gênero de filmes noir. Entretanto, a mulher-fatal de Almodóvar não é 

uma mulher pertencente ao gênero feminino, que pensa com suas glândulas ou que “... 

tem ovários, um útero...”, Simone de Beavouir em O Segundo Sexo (2000). Ela é um 

homem (que possui a profissão de ator) e encena o papel de um travesti, ou seja, um 

homem (que no filme que está sendo rodado dentro do próprio filme Má Educação, 

constituindo a função metalinguagem do cinema) assume como auto-identidade sexual 

traços de comportamento dos indivíduos interpretados como femininos, sendo que para 

Anthony Giddens em A transformação da intimidade (1993): “a identidade sexual 

poderia ser formada pelas diversas configurações de traços relacionando a aparência, 

a conduta e o comportamento.” (1993: 217).  

Juntando a temática católica à questão do travestismo, temos ainda a 

“feminização” do cinema almodovariano, já que é comum Almodóvar criticar o 

machismo da sociedade espanhola em seus filmes, pois seus longas-metragens são 
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permeados por protagonistas femininos. Mas, para entendermos como funciona o 

discurso entre semiótica e religião e como se situa a mulher-fatal (protagonista 

feminina) construída na figura de um travesti no filme Má Educação, temos antes que 

considerar como surgiu tal elemento cinematográfico no contexto histórico, para 

compreendermos o discurso de sua presença semioticamente em ambientes religiosos 

na película. 

Após a Segunda Grande Guerra Mundial, e no imediato pós-guerra (Guerra 

Fria), quando imperava uma atmosfera de tensão e pessimismo no mundo, 

especialmente, nos Estados Unidos da América, foi que a figura da mulher-fatal nos 

filmes noirs apareceu. Durante a guerra, as mulheres foram trabalhar fora de casa nas 

fábricas, ao invés de ficarem exclusivas ao serviço doméstico e à família. Os homens 

passaram a encarar tais mulheres com desconfiança, também, pelo receio da 

concorrência no mercado de trabalho. Dessa forma, aconteciam então, mudanças na 

organização tradicional da família do sistema patriarcal que confundiam os papéis 

sexuais tradicionais.  

Ela usa o próprio corpo para seduzir os homens ao seu redor e conseguir o que 

almeja, como concorda E. Ann Kaplan em seu livro: A mulher e o cinema – os dois 

lados da câmera (1995): “... usa seu corpo como espetáculo, como objeto-a-ser-olhado, 

e manipula as estruturas que privilegiam o olhar masculino para seus próprios fins – 

isto é, dinheiro, presentes, admiração, adoração...; ela é, em suma, uma mulher 

devassa, uma femme fatale... tal como essa figura vinha sendo representada através 

das décadas.” (1995:66).  

A. C. Gomes de Mattos em O outro lado da noite: filme noir (2001), concorda 

com Kaplan ao dizer que as mulheres-fatais são corrompidas, agressivas, sensuais, 

levam os homens à destruição moral e algumas vezes, à morte, mas que acabam 

sempre punidas no final, vítimas de suas próprias ciladas: “São mulheres de posse de 

sua sexualidade, que fogem dos papéis tradicionais do sistema patriarcal e, em 

conseqüência, devem ser castigadas por esta tentativa de independência, para que 

seja restaurada aquela ordem inviolável.” (Mattos, 2001: 38). 

Essa forma de controle masculino, pelos cineastas, sobre o discurso e a imagem 

femininos de caracterizar a mulher no cinema era parte de uma construção para se 

tentar conter os avanços do feminismo em relação à libertação das mulheres, como 

conseqüência da revolução industrial no mercado de trabalho, até pelo fato de as 

mulheres trabalharem recebendo salários mais baixos do que os dos homens, então, 
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até a classe proletária masculina via nelas concorrentes perigosas. Assim, “... a fim de 

provar a inferioridade da mulher, os antifeministas apelaram não somente para a 

religião, a filosofia e a teologia, como no passado... “ (Beauvoir, 2000: 17). Era, 

portanto, a mulher-fatal, uma forma que vinha a calhar para se enfocar a mulher 

pecadora, profana, que ia contra ao sistema patriarcal familiar. 

Já, a religião católica sempre foi uma forma de, através do poder do sagrado, 

trabalhar como agente modelador do pensamento feminino e manter as mulheres sob o 

controle patriarcal, impregnando de significados, símbolos e imagens toda a sua 

retórica “...que resulta da apropriação e controle por parte de um determinado agente 

social, um grupo humano, uma empresa ou uma instituição.” – Zeny Rosendahl em 

Uma perspectiva geográfica para o estudo da religião, na revista eletrônica Com 

Ciência < http://www.comciencia.br/reportagens/2005/05/12.shtml >. 

Sabendo sobre o significado da presença da mulher-fatal na película noir de 

acordo com a história, resta-nos analisá-la mais amiúde dentro do filme de Almodóvar e 

de acordo com seu enredo, com a semiótica e religião.  

Zahara, a personificação da mulher-fatal de Pedro Almodóvar, situa-se no ano 

de 1977, e aparece como uma personagem sendo encenada num filme que está sendo 

rodado dentro do próprio filme Má Educação, perfazendo a função metalinguagem no 

cinema. Já sabemos que ela no filme dentro do filme é um travesti. Ela também se 

contrapõe à antiga “religiosidade hispânica, fechada, inquisitorial, dedicada ao culto do 

sofrimento, do martírio e da cruz” – Meira Penna em Considerações sobre a guerra civil 

espanhola (O Estado de São Paulo, 2005). Neste âmbito, deparamo-nos com a 

construção do papel feminino na sociedade hispânica. 

A questão do sagrado se encontra no que tange “uma série de proibições, as 

coisas seculares ou profanas” – Rubens Alves em O que é religião? (1999: 61). Ainda 

para Alves, os conceitos de sagrado e profano se estabelecem devido a atitudes 

humanas frente a “coisas, espaços, tempos, pessoas, ações” – (Rubens, 1991: 61). 

Vejamos agora, a análise e descrição de algumas cenas.  

 Para Lucia Santaella e Winfried Nöth em Imagem: cognição, semiótica e mídia 

(2005): “As imagens podem ser observadas tanto na qualidade de signos que 

representam aspectos do mundo visível quanto em si mesmas, como figuras puras e 

abstratas ou formas coloridas.” (2005: 37). As imagens como signos icônicos imitam 

(mimesis), ou seja, elas possuem semelhança com o objeto representado 

(similaridade), essas imagens pertencem à classe dos ícones. Já, os signos plásticos 
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permitem a análise semiótica de imagens que não representam coisa alguma. 

Santaella e Nöth citam em seu livro, segundo Edeline et al. (1992:118) : “O signo 

plástico é um signo completo com expressão e conteúdos próprios. O conteúdo de um 

signo plástico resulta de cada significado que o observador une às qualidades como 

forma, cor e textura.” (2005: 38). 

 

 

Figura 1 – Zahara na sacristia 

 

Assim, no filme, Zahara traja um vestido verde colado ao corpo que deixa-nos 

ver suas formas femininas, (seios e nádegas postiços), com um casaco e uma bolsa 

vermelhos – cor predominantemente característica nos filmes de Almodóvar, usa meias 

e sapatos de salto alto pretos e uma peruca de cabelos anelados loira e brincos de 

argolas brancas.  As cores por baixo do vestido verde, vemos aparecer um no colo, um 

pequeno pedaço de uma segunda-pele preta. Usa também unhas postiças enormes, 

pintadas de esmalte claro e fuma incessantemente. Ela e seu amigo Paquito – também 

um travesti – vão à capela em que Padre Manolo, o diretor do colégio interno em que 

Zahara estudou enquanto criança, quando ainda se chamava Ignacio, reza uma missa. 

A construção da personagem é toda feita em simulacros e representações: o 

cabelo, as unhas, os seios e nádegas postiços não são naturais, eles representam o 

real. A percepção de toda a trama deriva da percepção de movimento em que o cinema 

se utiliza das imagens fixas. Percebemos Zahara como personagem central da trama, 

pelas roupas que ela usa em destaque, pelo seu tempo duradouro de presença nas 

cenas, por ela se localizar sempre focada ao centro – característica dos filmes noirs. 
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Zahara e Paquito entram sorrateiros, como se não pudessem ser vistos, e, 

realmente, não podem, já que são figuras que chocariam as pessoas (algumas poucas 

senhoras) sentadas aos bancos. Zahara foi chantagear o Padre Manolo, falando que 

irá publicar uma história intitulada “A Visita”, que conta o fato de ele ter cometido 

pedofilia contra ela, quando ela ainda estudava no colégio, percebemos então, uma 

das características que compõem a mulher-fatal, ela chantageia. Com o dinheiro que 

ela espera ganhar da chantagem, ela pretende se internar numa clínica para se curar 

de seu vício das drogas e depois, ter um “corpo melhor”, sendo que, de travesti, quer 

passar a transexual.  

 Zahara e Paquito entram na capela, eles são personagens altamente 

contrastantes neste local, é como se representassem a subversão, os que vão contra a 

tradição e os costumes. Ao entrarem na capela, vemos uma janela ao fundo, com 

vitrais coloridos por onde passa uma luz azulada, como se fosse a extensão da luz 

celestial sobre as duas personagens “profanas”. É o encontro do sagrado e da profana, 

ou, a profana invadindo o ambiente sagrado, Zahara e Paquito se escondem atrás de 

pilastras. A capela é um local antiqüíssimo, com paredes de pedra, ambiente na 

penumbra e aconchegante. Vemos Padre Manolo ao altar, acompanhado de um 

coroinha, durante o rito final da missa. O altar é de mármore branco, coberto por uma 

toalha branca de renda, em toda a composição do altar, inclusive sobre Padre Manolo, 

vemos uma luz dourada do alto, espalhar sobre eles, como se fosse a luz sagrada, 

divina, vindo do céu. Padre Manolo usa vestes branca e verde, há uma bíblia aberta, 

velas grandes em castiçais, e velas menores espalhadas. Ao canto, uma mesa com 

cálice e demais baixelas de prata. Há também, flores brancas e bustos de anjinhos nas 

paredes, imagens da Virgem Maria ao fundo e um quadros que remetem a cenas 

bíblicas. A câmera foca as baixelas de prata e sobre elas, percebemos uma luz 

dourada, como a do altar, que remete ao divino, e Zahara faz sinal para que Paquito as 

roube, enquanto estiver ela conversando com Padre Manolo.  

 A missa acaba, as senhoras vão embora, Padre Manolo entra para a sacristia 

acompanhado do coroinha, Zahara e Paquito passam despercebidos. Assim que a 

capela está completamente vazia, Zahara entra para a sacristia e Paquito fica 

roubando os objetos do altar.  

 Ao chegar à sacristia, a imagem que vemos é a de Zahara desconcertada, ao 

lado de um grande anjo, com enormes asas e braços cruzados sobre o peito, 

pendendo de uma parede. Outra imagem que expressa dicotomia: Zahara vestida em 
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cores berrantes, passionais, sensuais, mundanas e o anjo, talvez, de gesso, frio, com 

túnica azul clara (céu, paz), que também é uma cor fria. Do lado do anjo, uma luz leve, 

do lado de Zahara, a penumbra, ou a escuridão – já que o profano pertence ao reino 

das trevas.  

 Quando Zahara cumprimenta Padre Manolo que está a se trocar na sacristia, ele 

se vira rapidamente, bastante assustado. Ao fundo dele, em segundo plano, vemos 

óleos em garrafa, sino, castiçal e demais objetos que compõe o universo simbólico da 

igreja católica e que participam de seus rituais. Padre Manolo é ríspido com Zahara, 

pergunta quem ela é, e ela mente que é irmã de Ignacio (que na verdade, era ele 

criança), ele também mente dizendo não se lembrar, (o sagrado que também é 

profano) e diz a Zahara não acreditar que ela seja irmã de Ignacio, nem que seja “uma 

mulher” e a expulsa. Com essa fala de Padre Manolo, observamos o fato de Zahara ser 

um simulacro da realidade, ela não é uma mulher, ela representa uma mulher.  

 Zahara sai da sacristia e fala para Paquito se esconder, ele que está roubando 

as coisas do altar, se esconde sob o mesmo – o profano, protegido pelo sagrado. 

Zahara sai da capela andando de uma maneira feminina e sensual e Padre Manolo 

fecha a porta da sacristia encabulado, ao lado dele, na parede da capela, uma luz 

muito dourada e intensa é refletida, mas, ele, o padre profano, encontra-se nas 

sombras. 

Zahara pula um muro para chegar à sala de Padre Manolo, com os sapatos em 

mãos, nesse momento, percebemos a força de seu corpo masculino. Ela é mulher na 

forma de andar sobre os sapatos de salto alto, sem rasgar as meias e um homem na 

forma de pular o muro usando a força física. É uma mulher ambígua e andrógena, a 

mulher-fatal é cheia de artimanhas. Na cena seguinte, vemos Zahara subindo 

sensualmente uma escadaria tão bonita quanto a capela, ao fundo, uma luz branca 

transpassa outra porta com vitrais coloridos, ela sempre é colocada no centro da cena, 

ao alto, no vitral, uma composição da Virgem Maria. Zahara, a profana no solo, mas 

subindo as escadas, como se fosse atingir o patamar da santa, mas, nesse momento, a 

cena é cortada porque o que é profano não pode se igualar ao sagrado.  

Depois, vemos Padre Manolo em sua sala, olhando uma foto em preto e branco, 

antiga, de Ignacio, vestido de coroinha – outro simulacro da realidade, um ícone, como 

afirmam Lucia Santaella e Winfried Nöth em Imagem: cognição, semiótica e mídia 

(2005): “As imagens como semelhança de signos retratados pertencem à classe dos 

ícones... A característica de semelhança entre o signo da imagem e o seu objeto de 
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referência é também uma das causas para a polissemia do conceito de imagem. 

Partindo de um modelo triádico de signo, o signo de imagem se constitui de referência 

ausente e evoca no observador um significado (interpretante) ou uma idéia do objeto.” 

(2005: 37-38). Zahara irrompe a sala em direção a Padre Manolo, este, sentado à sua 

mesa, de batina preta, esconde a foto de Ignacio. Zahara senta-se, sempre mostrada 

centralizada na cena, ao fundo, no canto esquerdo do espectador, um Jesus 

crucificado, dessa vez, quase na penumbra e desfocado – é a vez da profana, que está 

comandando a cena e inicia seu processo de chantagem. Todo o cenário da sala de 

Padre Manolo é sóbrio, as cores são mortas, severas, os móveis marrons dão um tom 

sombrio – do que está obscuro, ou seja, a questão da perversão cometida pelo padre 

no passado.  

Padre Manolo intimidado, ouve o que Zahara tem a dizer, enquanto fala, ela 

fuma um cigarro sensualmente, soltando longas baforadas em direção ao Padre 

Manolo, a fumaça pode funcionar como signo de que há algo nebuloso na história, 

assim como, realmente há na trama. Padre Manolo, levanta-se e vai em direção à 

porta, trancando-a, Zahara joga o cigarro no chão da sala e nele pisa. Na mesa de 

Padre Manolo, à esquerda, vemos um santinho impresso em papel, como se fosse o 

formato de uma fotografia, da Virgem Maria carregando o Menino Jesus – como se a 

Igreja delegasse à mulher o espaço da maternidade, coisa sagrada e com uma mulher 

de bem deve se comportar em prol da família.  

Várias vezes, ao fundo dessa cena, vemos o mesmo Jesus Crucificado ao 

fundo, pequeno, escuro – em seu momento de dor e em primeiro plano, Zahara, 

colorida, destacando-se imperiosa ao centro da cena, fazendo com que todos os 

olhares se dirijam para ela.   

Ao entregar a história baseada em sua infância, para Padre Manolo ler, cenas do 

passado com Ignacio e o padre mais jovem são mostradas, no entanto, não serão aqui 

descritas, nem o fato da pedofilia será mencionado como de suma importância, já que 

o objeto de estudo aqui é a mulher-fatal no corpo de Zahara.  

Durante a leitura de Padre Manolo, um outro padre, gordo, bate à porta – o 

Padre José – que sabe de todo o passado sórdido do diretor. Zahara o reconhece, 

Padre Manolo com ele cochicha à porta e volta a trancá-la. Zahara fuma, dessa vez, o 

ambiente está recheado de mais fumaça ainda e ela tem um rosto se sofrimento, como 

se fosse a criança de anos atrás. A luz dourada banha seu rosto e seu cabelo, como se 

a profana tivesse sido beatificada por seu sofrimento, como se justificasse o fato de ela 
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não ter tido culpa em ter se transformado no que se transformou. Padre Manolo volta à 

mesa e Zahara passando desse breve momento de transe, fica ainda mais agressiva e 

ameaçadora, embora fale com voz grossa, gesticula femininamente, ergue o tronco em 

direção ao Padre Manolo, invadindo seu território da mesa, pede a chave da porta para 

ir embora, mas este a contraria. Levanta-se raivosa, falando alto e anda pela sala, 

apropriando-se dela, como se sua fosse, pára ao lado de uma janela e é banhada de 

um lado pela luz do sol que transpassa as persianas da janela, seu outro lado está na 

penumbra, numa mão o cigarro, o outro braço na cadeira, agigantando-se. Ao seu lado, 

o Jesus Crucificado, que agora é bem nítido e também coberto pela luz solar, mas não 

tão forte quanto a que banha Zahara. Zahara ironiza, fuma, baforeia. Padre Manolo diz-

lhe que ela não está em posição de cobrar nada, que se ela o fizer, acreditarão nele 

(que é o representante do sagrado) e não nela (a profana). Zahara diz-lhe que os 

tempos estão mudando, porque estão em 1977 e que a sociedade já não mais 

acreditará na hipocrisia dele. 

Ao terminar de ler toda a história, quando Zahara rebela-se para sair, entra 

Padre José com um lenço embebido em algum produto que tira o fôlego e doma 

Zahara enfiando o lenço em sua boca. Padre Manolo ajuda a amarrá-la, ela tosse, 

engasga e chora, Padre José diz que ela era na verdade o menino Ignacio e mata-a 

estrangulada. Padre Manolo dá a absolvição. De certa forma, é a vitória do profano (os 

padres corruptos) na pele do sagrado, é a derrota da profana, a mulher-fatal de 

Almodóvar, (que também era sagrada, já que ela foi corrompida na infância). Tanto os 

padres, quanto Zahara são representações dicotômicas. E o final vale-se do “custo de 

sua “independência” é a degradação moral, já que devido ao sistema machista em que 

está encerrada, ela tem que ser punida por sua resistência aos códigos estabelecidos 

para as mulheres. A narrativa, então, segue um modelo que é, primeiro, uma reflexão 

(inconsciente) dos medos e fantasias masculinos acerca da mulher e, depois, dá um 

aviso aos homens contra o perigo que representam mulheres belas e sensuais, se 

porventura cederem ao seu desejo por elas.” (KAPLAN, 1995: 104). 
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