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Introdução 

 No ocidente, costumamos perceber os sujeitos, significar os sistemas, as coisas e o mundo a partir de 

combinações baseadas na tríade sexo/gênero/corpo. Estamos, a todo o momento, sujeitos a pensar as relações sociais, a 

construção de subjetividades, as identidades e o gênero de forma dual, binária. Contudo, “(...) não há razões para supor 

que os gêneros também devam permanecer dentro de um sistema binário” [1]. Que construções ao longo da história 

permitiram a manutenção desta perspectiva? Habitamos um corpo palpável, “material” que dá conta de condensar todas 

as nossas experiências? Deste modo, de que maneira é possível desconstruir, discursivamente, os conceitos de corpo, 

gênero e sexo, com vistas a pensar as novas configurações e rearranjos de subjetividades? O presente trabalho tem como 

objetivo, a partir da análise de uma cena do filme “A pele que habito”, de Pedro Almodóvar, pensar de que maneira o 

corpo é representado e quais as noções que se tem dele ao logo da História. Portanto, trataremos da construção dos 

corpos, evidenciando de que forma o conceito de ciborgue pode ser aplicado para análise da representação do corpo na 

pós-modernidade.  

 

Material e métodos 
 

Nessa pesquisa, entendemos o documento, ou seja, o filme “A pele que habito” enquanto um discurso que cria uma 

representação do passado. Segundo Roger Chartier, “a representação é uma forma de designar o modo pelo qual, em 

diferentes lugares e momentos, uma determinada realidade é construída, pensada, dada a ler por diferentes grupos 

sociais ou indivíduos” [2]. As representações sociais, na acepção de Denise Jodelet, são sistemas de interpretação que 

regem a nossa relação com o mundo e com os outros, orientam e organizam as condutas e as comunicações sociais [3] 

tornando-as inteligíveis. Assim, pensamos o cinema enquanto tecnologia de gênero, segundo Lauretis [4], tornando-se 

capaz de recriar realidades de modo a descortinar modelos vigentes. Para precisar os procedimentos de análise do filme, 

recortaremos uma cena  para problematizar os conceitos de  representações sociais e corpo,  destacando como se 

constroem, a partir da personagem Vera/ Vincent,  o corpo na pós-modernidade e os novos rearranjos das 

subjetividades, evidenciando o sujeito ciborgue. Desta maneira, utilizaremos alguns termos da Análise do Discurso 

Francesa como práticas discursivas e produção de sentido para pensar como o filme atua enquanto tecnologia de gênero. 

 

 

Resultados 

O processo de fragmentação das ciências humanas possibilitou-nos a reflexão sobre a maneira como a História 

social e cultural abriram caminhos para os novos estudos a que se propõe a “pós-modernidade” ou em termos de 

episteme, o “pós-estruturalismo”. Destarte, quando se pensa que o corpo sexuado, antes do século XX, bem como o 

cinema enquanto fonte para a historiografia, entendemos que este trabalho se articula precisamente com o aparato 

teórico-metodológico proposto pela epistemologia feminista, afim de perceber as relações sociais, o sujeito e o mundo 

de forma maneira desconstruída do sistema binário.  

 

Discussão 

A proposta de análise se faz a partir do recorte dos primeiro cinco minutos do filme. A sucessão de cenas 

emblemáticas intrigaram nossos olhares e nos atentaram para pensar a construção desta subjetividade que se distingue 

de tudo o que já pudera ser visto nas telas do cinema. Conforme diz Tomas Tadeu [5] , a subjetividade humana é 

estruturada sobre ruínas e hoje já não se questiona mais “quem é o sujeito”, mas a preocupação gira em torno da 

pergunta: “ainda queremos ser sujeitos? Precisamos disto? Existe algo pós-sujeito?” Desta maneira, deparamo-nos com 

a personagem Vera/ Vincent dentro de seu invólucro “protetor”, que preserva sua “identidade” para os demais. Não se 
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sabe, a priori, quem é, o que é e para que propósito é mantido ali. A impressão que se tem é, antes de tudo, de 

desconforto. Parece que o sujeito consegue escapar por todos os lados, como se não precisássemos de identidade para 

significar. 

 Assim, Tânia Navarro Swain advoga que “(...) uma cartografia identitária é, afinal, o que nos resta para 

observarmos o percurso de opções, movimentos e atuações ao longo de nossas histórias pessoais/sociais” [6].  É preciso 

exceder, preciso desapegar da identidade, desta busca incessante pelas marcas do social. Sugere a teórica que sejamos 

livres, antes de tudo. Ainda diz Swain que, “estes traços, desenhados por valores históricos, transitórios, naturalizam-se 

na repetição e  reaparecem fundamentados  em sua própria afirmação: as representações  da  “verdadeira mulher”, e do  

“o verdadeiro homem” atualizam-se no murmúrio do discurso social [7].  

A proposta de pensar o desapego, pensar em onde começa e termina o humano é que impulsiona esta análise. A 

personagem Vera/Vincent, sujeito construído nas amarras do universo masculino, agora preso em um corpo sexuado, 

marcado pelo feminino e forçado a reconstruir esta subjetividade. Essa dualidade representada em um corpo coberto por 

faixas, a tentativa de apagar as marcas da reconstrução, a ubiquidade do corpo enquanto uma máquina e a identificação 

que rompe as fronteiras entre o que se pensa ser homem e mulher e para além, do que é ser humano. O próprio cenário 

do filme, sutilmente sugere que Vera/Vincent se inspira nas personagens femininas e temas da ambivalência sexual das 

novelas de Alice Munro (n. 1931) para compor um simulacro de feminino, enquanto estampa a sua resistência 

psicológica – nos escritos e desenhos da parede do quarto de confinamento e nas esculturas que faz – com alusões à 

obra da artista plástica e militante LGBT Louise Bourgeois (1911-2010). Inclusive, nos agradecimentos da ficha técnica 

do filme, Pedro Almodóvar diz: “Obrigado a Louise Bourgeois, cuja obra não apenas me emocionou, mas também 

serviu de salvação para a personagem Vera”. 

 

 

Conclusão/Conclusões/Considerações finais 

Portanto, a existência desta construção “pós-humana” nos incita a pensar que não existe nada mais “puro” que 

separa natureza e cultura. A representação do corpo e a produção do sujeito ciborgue nos força a pensar na constante 

sobreposição entre construções, desconstruções e natureza. Desta forma, fica a indagação: “Quando a tecnologia atua 

sobre o corpo, nosso horror mescla-se, sempre, com uma intensa fascinação. Mas de que forma, exatamente, age a 

tecnologia? E ainda, de que tecnologia estamos nos referindo? E em que profundidade ela penetrou sobre nossa pele?” 

[8]. Estamos tentando transportar, das telas do cinema para o cotidiano, formas inteiramente novas de construção de 

subjetividades. Não se trata apenas de um novo corpo, mas de uma nova forma de se identificar, de assumir papéis 

sociais, de significar o mundo.  
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