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RESUMO 

 

A pesquisa tem como objetivo fazer uma releitura do longa - metragem “Tatuagem” 
(2013), de Hilton Lacerda, sob uma abordagem da Teoria Queer e pensar 
desdobramentos dessa análise para o filme. Primeiro abordando as noções sobre a 
relação poder – corpo na sociedade moderna do teórico Michel Foucault. Para depois, 
utilizando os estudos da Teoria Queer mostrar como o filme pode ser uma 
representação de corpos que fazem da sexualidade e da identidade um instrumento 
político, de seres que resistem e mudam as formas de subjetivação sexopolíticas. Ao 
desdobrar a Teoria Queer com o filme, tentaremos ver a partir do roteiro, da construção 
dos personagens, do registro e da significação dos corpos retratados, como acontece 
o desvio e a desontologização das políticas de identidade. Estas são praticadas através 
dos corpos e da sexualidade deles, sendo por si só potências políticas e quebras nas 
formas de controle do corpo, exercido pela sociedade industrial capitalista 
(heteronormativa). O filme representa pessoas que se apropriam das disciplinas de 
saber/poder sobre os sexos, na rearticulação e no desvio das tecnologias sexopolíticas 
específicas de produção dos corpos “normais” e “desviantes”. Se levantam contra os 
regimes que os constroem como “normais” ou “anormais”.   

 

Palavras – chaves: Teoria Queer, sexopolítica, Tatuagem, biopoder. 
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INTRODUÇÃO 

O intuito dessa pesquisa de conclusão de curso é fazer uma releitura do longa 

- metragem “Tatuagem” (2013), de Hilton Lacerda, sob uma abordagem da Teoria 

Queer e pensar desdobramentos dessa análise para o filme. Mostraremos, assim, 

como o filme pode ser uma representação de corpos que fazem da sexualidade e da 

identidade um instrumento político, de seres que resistem e mudam as formas de 

subjetivação sexopolíticas. 

Ao desdobrar a Teoria Queer com o filme, tentaremos ver a partir do roteiro, 

da construção dos personagens, do registro e da significação dos corpos retratados, 

como acontece o desvio e a desontologização das políticas de identidade. Estas são 

praticadas através dos corpos e da sexualidade deles, sendo por si só potências 

políticas e quebras nas formas de controle do corpo, exercido pela sociedade 

industrial capitalista (heteronormativa).  

 

Nesse sentido, pois, o "sexo" não apenas funciona como uma norma, mas é 
parte de uma prática regulatória que produz os corpos que governa, isto é, 
toda força regulatória manifesta-se como uma espécie de poder produtivo, o 
poder de produzir — demarcar, fazer, circular, diferenciar — os corpos que 
ela controla. (BUTLER, 2000, p. 110) 

 

 

O filme “Tatuagem”, de 2013, é de Hilton Lacerda, roteirista atuante do cinema 

contemporâneo brasileiro, que escreveu os roteiros de “Amarelo Manga” (2003) 

“Febre do Rato” (2012) e “Árido Movie” (2005). O longa-metragem de 2013 foi a sua 

primeira experiência como diretor e conta com os atores Irandhir Santos e Jesuíta 

Barbosa. 

  “Tatuagem”, recorta a vida de um grupo de teatro que vive comunitariamente 

em um casarão e se apresenta no espaço Chão de Estrelas. O contexto histórico-

social do filme é 1978, em Recife, enquanto ainda perdurava a ditadura militar no 

Brasil. E, também, a década em que as discussões acerca das identidades e das 

práticas sexuais e de gênero estavam em alta, impulsionadas pelo desenvolvimento 

do movimento feminista, de gays e de lésbicas. Não separado disso, o grupo de teatro 
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realiza espetáculos que ironizam e debocham de estruturas da sociedade como o 

patriarcado, o machismo e o catolicismo, sempre com tom de humor e crítica.  

O grupo é dirigido por Clécio Wanderley (Irandhir Santos), que pode ser 

considerado um agitador cultural e diretor artístico do Chão de Estrelas. Imersos no 

dia a dia comunitário formado pelo grupo, eles trabalham e moram juntos, tornando o 

modo de vida criativo, respeitoso e afetivo, sem negar os conflitos existentes diante 

dessa experiência. Os personagens e suas relações fogem ao comum, considerados 

desviantes ao padrão estabelecido. Entre eles é recorrente explorar a plasticidade do 

corpo e borrar as categorias de gênero e sexo. 

Existe a atenção principal ao romance entre Clécio e Arlindo Araújo (Jesuíta 

Barbosa), até então namorado da irmã de Paulete (Rodrigo Garcia), que é ator no 

grupo. O personagem Arlindo é um jovem soldado, bastante retratado em sua vida no 

quartel do Exército, até que começa a frequentar cada vez mais o casarão e o Chão 

de Estrelas.  

O início da história faz um paralelo entre o universo do Arlindo (também 

conhecido como Fininha, em menção ao tom de sua voz) dentro do quartel, e a rotina 

dos atores do Chão de Estrelas, em especial Clécio e Paulete. A montagem intercala 

esses dois universos, sem que eles se contaminem até o final do filme, quando esses 

dois mundos se encontram.  

Para além do modo de vida deles e do cotidiano mostrado, a prática artística 

do grupo são espetáculos engajados politicamente, que fazem críticas à Igreja 

Católica, aos valores burgueses e aos preceitos heteronormativos. Realizados em 

vários formatos, como musicais, esquetes teatrais, recitam poesias, usam imagens 

filmadas por eles em Super-8 e projetadas na parede. Os textos e a interpretação dos 

atores são provocadores, intervencionistas e performáticos. Apostam na nudez, no 

erotismo, e em personagens drags. Como diz Clécio, na primeiríssima cena do filme: 

“Nossa arma é o deboche (...) A noite que abala o quarteirão e faz tremer toda forma 

de autoridade. Moulin Rouge do subúrbio, Broadway dos pobres, Estúdio 54 da favela: 

Bem-vindos ao Chão de Estrelas!”.  
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“Tatuagem” tem como referência afetiva pessoas e movimentos da contra 

cultura brasileira durante a ditadura militar, como o grupo Vivencial Diversiones 

(Olinda-PE), no qual se baseia o Chão de Estrelas, e o intelectual Jommard Muniz de 

Brito, que inspira o personagem poeta Joubert Mouritz.  

A escolha por “Tatuagem” se deu por acreditar que ele proporciona inúmeros 

elementos para uma análise queer do filme e da sociedade em geral. Além disso, o 

longa pode ser mediador dos processos de subjetivação e muito importante meio de 

visibilidade de corpos abjetos. Nesse sentido, “Tatuagem”, parece conter aspectos 

importantes para a discussão acerca da multiplicidade dos corpos, dos desejos, das 

identidades e, ao mesmo tempo, da repressão, do preconceito e do controle. Para 

isso utiliza os recursos cinematográficos para compor sua poética. Sem esquecer que 

o filme não é literal aos fatos. 

Não é à toa que o filme será analisado sob a Teoria Queer, que por sua vez 

nasceu de uma união entre teorias feministas, pós – estruturalistas e psicanalíticas 

que investigam a categoria do sujeito. Sarah Salih (2012, p. 19) afirma em seu livro 

que “a expressão “queer” constitui uma apropriação radical de um termo que tinha 

sido usado anteriormente para ofender e insultar, e seu radicalismo reside, pelo 

menos em parte, na sua resistência à definição – por assim dizer – fácil.” 

O queer não está preocupado com definições, fixidez ou estabilidade. A raiz 

latina da palavra significa “atravessado”, portanto é transitivo, múltiplo e avesso à 

assimilações. Os estudos de gênero, estudos gays e lésbicos e a teoria feminista 

utilizavam como pressuposto “o sujeito” de suas discussões – o sujeito “gay”, a 

“fêmea” ou o sujeito “feminino”. A Teoria Queer se apega à desconstrução dessas 

categorias, afirmando a indeterminação e a instabilidade de todas as identidades 

sexuadas e genéricas.  

Um importante aspecto a se pensar é o contexto em que a Teoria Queer 

começou a ser construída, entre os anos de 1980 e 1990, os quais são marcados pela 

intensa epidemia do vírus da Aids, visto como uma “praga gay”, e reações defendendo 

a “cultura hétero” contra os homossexuais. Sendo assim, a Teoria Queer foi 

impulsionada a investigar afirmações sobre a “normalidade” sexual para revelar o que 
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aquelas identidades que se apresentavam ostensivamente como héteros, legítimas, 

singulares e estáveis, tinham de queer por debaixo de sua aparente “normalidade”.  

Nesse sentido, o meu trabalho irá discutir primeiramente sobre as concepções 

de Foucault sobre a relação poder – corpo na sociedade moderna para assim ser 

possível compreender os questionamentos da Teoria Queer, utilizando principalmente 

a autora Judith Butler e o autor Paul B. Preciado. E, assim, desenvolver, ao mesmo 

tempo, desdobramentos com a experiência cinematográfica do filme “Tatuagem”. 

O intuito teórico da pesquisa é considerar inicialmente as noções de poder de 

Foucault, especificamente o biopoder e a biopolitica que agem sobre a vida, 

produzindo as disciplinas de normalização e impondo as formas de subjetivação.  

Tendo isso em vista, a monografia irá refletir sobre a sexopolítica, termo usado 

pelo teórico Paul B. Preciado, o qual é uma das formas dominantes da ação da 

biopolítica no capitalismo contemporâneo, que torna os discursos sobre o sexo e as 

tecnologias de normalização das identidades uma forma de controle da vida. Onde o 

sexo é correlato do capital e o corpo heterossexual é o produto de uma divisão do 

trabalho da carne, na qual cada órgão é definido por sua função.  

Nesse sentido, a intenção das disciplinas da biopolítica sobre os corpos é de 

tornar natural o sexo, por isso é necessário um processo de desontologização do que 

se tem como essência do indivíduo, do gênero e do sexo, que é colocada como 

natural. Para entender que as minorias “anormais” são construídas em benefício da 

regulação normativa do corpo da massa heterossexual. 

Sendo assim e contanto, podemos ir além, compreendendo os corpos abjetos 

e as identidades dos “anormais” como potência políticas, e não simplesmente como 

efeitos do discurso sobre o sexo. E, portanto, o corpo não é mais passível ao biopoder 

e é justamente a multiplicidade de anormais a potência que o poder se esforça em 

regular, controlar e normalizar. “Estamos num tempo em que as minorias do mundo 

começam a se organizar contra os poderes que lhe dominam e contra todas as 

ortodoxias” (GUATTARI, 1973, apud PRECIADO, 2011, p. 11) 

O filme “Tatuagem” retrata um ambiente criado por eles que pode ser 

considerado transgressor, e que se desvia das formas de subjetivação do biopoder. 
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Rompem com a heterossexualidade que não é apenas uma prática sexual mas 

também um regime político que faz parte da administração dos corpos e da gestão 

calculada da vida no âmbito da biopolítica. 

  Para analisar melhor e relacionar com a Teoria Queer o que foi introduzido 

acima é preciso compreender alguns conceitos que Michel Foucault utiliza sobre a 

relação poder-corpo em nossa sociedade, e que a Teoria Queer se apoia claramente. 
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1. INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS BIOPODER E BIOPOLÍTICA DE MICHEL FOUCAULT:

  

O termo biopolítica aparece pela primeira vez, na obra de Foucault, em uma 

conferência dada no Rio de Janeiro, em 1974, e chamada de “O nascimento da 

medicina social” (PELBART, 2003). Segundo o teórico (FOUCAULT, 1982 apud 

PELBART, 2003, p. 55), “para a sociedade capitalista, é o biopolítico que importava 

antes de tudo, o biológico, o somático, o corporal. O corpo é uma realidade biopolítica. 

A medicina é uma estratégia biopolítica”. Michel Foucault coloca a biopolítica dentro 

de um âmbito maior que é o biopoder. O biopoder é diferente do poder de soberania, 

que era vigente antigamente, o qual centraliza a morte. Era por causa do seu poder 

de matar que o soberano exercia seu direito à vida.  

Já na época clássica, o poder deixa de se basear na retirada e na apropriação, 

para funcionar na base da incitação, do reforço, do controle, da vigilância, visando a 

otimização das forças que ele submete. Como diz Foucault (2011), o poder é 

destinado a produzir forças e as fazer crescer e ordená-las. Gerir a vida, mais do que 

exigir a morte. 

Quando se abandona o regime da soberania, o interesse do poder se desloca 

para o fazer viver, e a morte sai de seu campo. Antes, o poder se exercia basicamente 

na retirada e na apropriação, e agora se baseia no controle, na vigilância, na incitação, 

ou seja, na otimização das forças que ele submete. O biopoder se sustenta em duas 

formas: a disciplina, por meio da docialização e disciplinarização do corpo, logo sua 

adestração, sua integração em sistemas de controle e na otimização de sua força.   

 

“Esses métodos que permitem o controle minuciosos das operações do 
corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõe uma 
relação de docialidade – utilidade, são o que podemos chamar as 
“disciplinas”. (FOUCAULT, 2011, p. 133) 

 

E se sustenta também na biopolítica que é a gestão da vida incidindo sobre a 

população, enquanto espécie. Ela se dirige à multiplicidade dos homens como massa 

global. 
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Forma-se então uma política das coerções que são um trabalho sobre o 
corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de 
seus comportamentos (...) Uma “anatomia política”, que é também igualmente 
uma “mecânica do poder”, está nascendo; ela define como se pode ter 
domínio sobre o corpo dos outros(..) (FOUCAULT, 2011, p. 133) 

  

 

São técnicas específicas e detalhadas, que definem um certo modo de 

investimento político do corpo. Para que se consiga que o corpo opere do modo que 

o poder deseja, de acordo com as técnicas e otimização que se determina. 

O poder não mais se esforça em restringir ou proibir somente, mas sim em 

ser produtivo. Sendo assim, cria práticas de produção de formas de ser, cria disciplina 

e obediência de uma forma institucionalizada, gerando corpos mais úteis e 

proveitosos. 

Os dispositivos disciplinares permearam diversas instituições, nas quais se 

localizam técnicas e estratégias, em comum, de controle do corpo. O poder visa o 

confinamento de uma instituição à outra, sob um regime de vigilância e punição. A 

penalidade constante que atravessa todas as instâncias e controla as instituições 

disciplinares homogeiniza, exclui e hierarquiza, ou seja, ela normaliza. Assim, se cria 

uma “penalidade da norma”, e o Normal se estabelece como o princípio de repressão 

dessas instituições disciplinares.  

Podemos observar no longa-metragem “Tatuagem” a representação de uma 

instituição disciplinar, o exército, o qual é o importante contexto em que o personagem 

Fininha está inserido. O filme começa com duas sequências do despertar dos 

personagens Arlindo e Clécio. Primeiramente, é a cena de Fininha sentado na cama 

esperando o toque de acordar do quartel. O enquadramento inicia com um plano 

próximo de Fininha e com um movimento da câmera em zoom out, revela-se o 

ambiente em que o personagem está. Aparecem os beliches, com ferros que 

graficamente remetem a barras de uma cela, com jovens soldados ainda dormindo. 

A sequência é representada em poucas cores, com luzes frias. Logo em 

seguida, o sargento acorda os meninos de forma bruta batendo com o cassetete sobre 
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os beliches e mandando-os acordar. Imediatamente os soldados levantam em fila, 

enrijecem seus corpos e esperam a ordem de ir tomar banho. Observa-se nessa cena 

os corpos masculinos todos iguais, inclusive de Fininha, sem diferenças, agindo da 

mesma maneira, sob as ordens do sargento. 

Nessa sequência de Arlindo acordando, o diretor introduz claramente o estilo 

de vida do exército e, relacionando com Foucault, revela o controle que a instituição 

propositalmente tem sobre os corpos. Toque de acordar, corpos padronizados e 

semelhantes. O sargento que os acorda fala somente: “Pelotão, vocês tem três 

minutos para se aprontar para a revista da tropa”. Isto é, além do controle sobre às 

ações dos soldados há sempre a ameaça da vigilância e da punição dentro do quartel. 

Isso afeta diretamente na construção e no comportamento dos corpos que ali vivem, 

o que é sempre retratado nas cenas dentro do exército. 

Por exemplo, já na segunda cena de Fininha no quartel, um outro soldado, 

reproduzindo o controle e a vigilância, reprime o personagem de Jesuíta por causa de 

rumores que ele seria homossexual, levando à agressão física. Na terceira sequência, 

também há mais uma cena de opressão forçando a heterossexualidade. Qualquer 

desvio do que é considerado “normal” não tem espaço para existir e é reprimido. 

Um ponto interessante é que o filme vai mostrando isso claramente sob uma 

perspectiva da superfície da realidade, para depois, no decorrer da história, revelar 

que por debaixo das aparências, no que não está dito, sobressaírem as rachaduras e 

fragilidades dessa ilusória “normalidade”. Algumas sequências depois, é mostrado 

ainda mais a vida no quartel e os conflitos ali vividos pelo personagem de Jesuíta 

Barbosa. 

Um exemplo de que o enredo do longa-metragem traz à tona algumas fissuras 

na aparente normalidade sexual dominante é quando, mesmo no exército, instituição 

conhecida pela ordem e obediência, Fininha enfrenta no quartel os rumores sobre um 

possível caso com o sargento (o qual, posteriormente é confirmado pelo personagem), 

que resulta em constantes incômodos e preconceitos no seu dia a dia. 

Foucault, no livro “Vigiar e Punir” (2011), investiga e descreve detalhadamente 

o funcionamento das instituições disciplinares, como a escola, o exército e a prisão, 
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com o intuito de observar as formas de operação do poder para adestrar e docilizar 

os corpos. O autor faz um histórico e uma pesquisa completa das instituições 

disciplinares. Entretanto, uma revisão detalhada disso não será inteiramente 

necessária para essa pesquisa, tendo em vista que já discutimos os pontos 

importantes para esse trabalho. 

O foco principal dessa análise de Foucault é a relação entre poder e corpo na 

sociedade, em que ele acredita que o poder se materializa se exercendo sobre o 

próprio corpo do indivíduo. Nesse sentido, o biopoder produz as disciplinas de 

normalização e determina as formas de subjetivação. Uma das formas é através do 

dispositivo de sexualidade, que cria formas normativas de se experimentar a 

sexualidade.  

Peter Pelbart, em seu livro “Vida Capital” (2003), afirma que Foucault introduz 

o tema da biopolítica na conclusão do seu livro sobre sexualidade justamente porque 

a sexualidade se encontra no cruzamento entre os dois eixos da tecnologia política da 

vida, da disciplina e da biopolítica. O sexo faz a ponte entre o corpo e a população. 

Portanto, seguindo essas teorias, discutiremos um desdobramento que é a 

sexopolítica. 

 

 

2.   A HETERONORMATIVIDADE E OS EFEITOS DO DISCURSO 

 

Percebemos, então, a partir das análises de Foucault, a compreensão que a 

formação do sujeito é um processo permanentemente conectado e influenciado pelo 

contexto político-social que está inserido. A filósofa Judith Butler é importante para 

essa discussão, pois também trabalha nessa perspectiva e se debruça sobre a 

investigação da formação das identidades e das categorias do sujeito. Para ela o 

sujeito é uma estrutura discursiva em formação. 
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 Butler se baseia em outra filósofa feminista, Monique Wittig, que em 1980, 

quando escreveu o artigo “O pensamento hétero1”, já discutia a linguagem relacionada 

ao campo político, no qual o poder está em disputa e age sobre a realidade social. 

Sendo assim, essas linguagens múltiplas produzem discursos e, especialmente para 

essas filósofas, produzem também os discursos sobre o sexo. Logo, tanto o sexo 

como o gênero são construídos socialmente. 

O discurso hegemônico sobre o sexo promove a heterossexualidade como 

prática natural, é considerado como certo que a base da sociedade é a 

heterossexualidade, logo, nega todas as demais possibilidades de criar outras 

categorias. É assim, então, que Wittig aborda, relacionando com Foucault, a 

heterossexualidade como estratégia biopolítica, dentro do objetivo de produzir corpos 

heterossexuais.  A evolução da sexualidade moderna está ligada à compreensão de 

que o sexo é correlato do capital.  

Podemos dizer que o exército utiliza a heterossexualidade como estratégia 

biopolítica, pois ele está inserido no discurso hegemônico e inclusive ajuda a 

consolida-lo. Retomando as cenas do personagem de Arlindo dentro do quartel, são 

sequencias carregadas de violência e hostilidade. As imagens geralmente mostram 

os corpos masculinos iguais enfileirados, seja batendo continência ou tomando banho, 

e trazem uma ideia de unidade homogênea.  

Fininha em todas essas sequências sofre algum tipo de opressão ou 

repressão pelo questionamento de sua heterossexualidade. Existe um personagem, 

soldado Gusmão (Ariclenes Barroso), que personifica a punição e o controle sobre a 

norma, nesse caso, sobre a norma heterossexual. Ele em todas as cenas agride 

verbalmente o soldado Arlindo com expressões preconceituosas como “frango”; “fala 

em aranha, Fininha sai correndo”; “queridinho do sargento”. E as repete em diversos 

momentos, as vezes chegando à agressões físicas. 

                                                           
1 Este texto foi lido pela primeira vez em New York na Modern Language Association Convention em 
1978 e dedicado às lésbicas estadunidenses. Tirado do site 
http://mulheresrebeldes.blogspot.com.br/2010/07/sempre-viva-wittig.html 
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Inclusive em um diálogo entre Arlindo e Clécio, quando eles estão se 

conhecendo, o personagem de Irandhir tem uma fala que resume e afirma a estratégia 

biopolítica do exército, entre outras coisas, de sedimentar a heterossexualidade. 

Fininha pergunta à Clécio se ele já serviu o exército. Clécio responde: “meu pai é 

militar, ele achava que eu servindo ao exército que eu ia tomar jeito, ia virar homem”. 

Entretanto, perspicazmente, o longa-metragem “Tatuagem”, consegue 

discutir esse exagero disciplinar do exército, inclusive sobre a heterossexualidade 

imposta, contrapondo com as fragilidades dessas normas. Isso é claramente mostrado 

na sequência em que o soldado Gusmão, quem mais importuna Fininha no quartel 

devido a sua sexualidade, revela, na metade do filme, que ele tem reprimido um desejo 

latente por Arlindo. 

Butler (2003) trabalha com a noção de heterossexualidade compulsória como 

uma ordem dominante que se garante sob a justificativa, sob a narrativa, da 

naturalização da prática heterossexual. Essa naturalização se dá pela ideia de que 

existe um corpo anterior à cultura, um corpo à espera de significação, um corpo pré–

discursivo. O natural é explicado através de uma ontologia do corpo, como a fundação 

do seu discurso. 

A autora afirma que é assim que as ontologias de gênero e sexo estão sempre 

inseridas em contextos políticos, como injunções normativas que invocam e 

consolidam as restrições reprodutoras que incidem sobre a sexualidade. A ontologia, 

portanto, se instala no discurso político como sua base necessária, tornando algumas 

identidades de gênero e de sexo naturais e outras não. 

 

“O corpo heterossexual é o produto de uma divisão do trabalho da carne, 
segundo a qual cada órgão é definido por sua função (...) É assim que o corpo 
straight assegura o lugar estrutural entre a produção de identidade de gênero 
e a produção de certos órgãos como órgãos sexuais e reprodutores.” 
(PRECIADO, 2011, p. 12) 
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Wittig (1980), por sua vez, afirma que é uma necessidade ontológica existir o 

outro/diferente no conjunto de disciplinas do pensamento heterossexual, sendo o 

outro e o diferente o ser dominado dentro de uma relação de controle e normatização. 

Ou seja, a heterossexualidade entra na equação em que ela equivale à natureza, logo, 

é tida como o Normal. E tudo que existe além disso é inapto ou “anormal”.  

Portanto, se há um processo de desontologização das identidades e dos 

gêneros, pode-se concluir que não há mais uma ligação inerente entre gênero e sexo 

como “natural”. E, também, que o sexo ou o gênero não sejam algo permanentes, 

estáveis.  

Dentro de uma perspectiva queer, o processo de desontologização das 

identidades também está ligado à forma de resistência e luta política dos grupos 

queers, não há uma relação direto com uma categoria especifica de identidade 

(mulher, ou homossexual). Não há uma essência em cada indivíduo pela qual deve-

se lutar, mas sim uma multiplicidade de corpos que se levantam contra os regimes 

que constroem “normais’ ou “anormais”. 

Em oposição ao contexto do personagem de Jesuíta, existe paralelamente até 

primeiro terço do filme, o universo do Chão de Estrelas, onde vive-se claramente pelos 

personagens a experiência do embaralhamento entre sexo e gênero. Seja desde das 

diversas performances de gênero exercitadas e da sexualidade individual dos 

personagens até as relações vividas entre eles. 

Na primeira parte do longa-metragem, quando a instância narrativa começa a 

apresentar os personagens e suas vidas, a montagem opta por intercalar as cenas de 

Fininha no quartel e depois com sua família conservadora no interior de Pernambuco, 

com as cenas da vida de Clécio e Paulete em momentos de lazer e de trabalho no 

Chão de Estrelas. As histórias desses personagens seguem paralelas, no sentido de 

uma não intervir na outra. Até que Fininha necessita ir ao Chão para entregar uma 

encomenda à Paulete e então os dois universos se misturam. 

Essa escolha revela muito do contraste entre esses ambientes, embora seja 

também reflexo da sociedade brasileira daquela época. O contraste entre eles se faz 

tanto pelo roteiro quanto pela imagem. Usando essa estratégia, o filme alterna o foco 
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narrativo entre o personagem Fininha, suas ações e sua rotina de constantes conflitos, 

dentro do quartel, e entre os personagens do Chão de Estrelas.  

Aos poucos percebemos qual é a história da vida do soldado Arlindo, a 

instância narrativa o acompanha até sua cidade natal, até a sala de sua família 

extremamente conservadora. A sequência com a família do soldado, formada por sua 

mãe, duas tias e uma irmã, todas católicas fervorosas, é marcada por recorrentes 

menções ao pecado e ao castigo. Elas sempre estão sentadas na pequena sala da 

casa, ouvindo “Ave Maria” no rádio, com os cabelos presos, contidas e com roupas 

discretas. Da mesma forma, os planos do quartel são extremamente assépticos e 

padronizados, assim como os corpos em quadro, as ações são ditadas e repetidas 

pelos soldados todos iguais.  

Ao mesmo tempo, em montagem paralela, revela-se a vida artística e afetiva 

de Clécio, e sua família não convencional, sendo ele o pai de Tuca (Deyvid Queiroz 

de Morais), cria o filho com a mãe Deusa (Syvia Prado), mas não são casados. As 

ações de Clécio são livres e à procura do fazer artístico e do prazer, ele trabalha 

fazendo o que gosta e no que acredita. As imagens que aparecem são coloridas, 

representadas no sub-mundo de Recife.  

O espaço Chão de Estrelas é uma casa de madeira, por fora é cor de azul.  E, 

por dentro, é repleto de mesas com cadeiras, um pequeno palco e luzes coloridas de 

pisca-pisca. A iluminação, sempre difusa e avermelhada, não mostra nitidamente o 

espaço, criando uma atmosfera onírica. Quando há apresentações, está sempre cheio 

e os atores, fantasiados, performáticos e lúdicos, se misturam com o público. Assim, 

os personagens principais têm suas histórias mostradas e o espectador começa a se 

identificar com eles e com suas respectivas narrativas, cada uma com seus conflitos 

inerentes. 

Prestando mais atenção ao universo de Clécio e Paulete e das apresentações 

do grupo de teatro no Chão de Estrelas, nota-se facilmente a ruptura com o discurso 

hegemônico. Os personagens de Irandhir Santos e Rodrigo Garcia são apresentados 

na primeira cena em que aparecem, já indicando que eles têm uma relação afetiva, 

que não se identificam com o gênero que o seu sexo designa (sexo masculino, 
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identidade homem) e não se comportam como a performance comum homem 

heterossexual. De alguma forma, todos os corpos representados que participam do 

grupo de teatro se distanciam da equação hegemônica da heterossexualidade. Não 

há em nenhum momento necessidade do filme tentar explicar o que são aquelas 

pessoas, por que são assim, ou justificar seus desvios. 

Já as esquetes idealizadas por eles contam com Clécio como seu mediador, 

e/ou apresentador, discutem e criticam pilares da sociedade capitalista heterossexual, 

na maioria das vezes abordam os efeitos desse discurso nos corpos, alargando as 

possibilidades de ser, de existir e de experimentar. Para isso, os atores se 

transvestem, se montam como drags, ultrapassam as categorias de gênero e de sexo 

fixas, a multiplicidade de ser como forma de arte e contestação. E como o personagem 

poeta do grupo, Joubert Mouritz (Sívio Restiffe), declama durante o primeiro show 

mostrado no filme, no Chão de Estrelas: “A contradição da diferença humana é o 

leitmotiv da mudança. As diferenças que alimentam as unidades, unos por diferir” 

 

2.2 GÊNEROS SUBVERSIVOS 

  

 A escritora Judith Butler (2003) entende os gêneros como um processo de 

performatividade, constituinte da identidade que pretende ser, ou que simula ser. 

Nesse sentido, o gênero é sempre um fazer, embora não um fazer por um sujeito que 

se possa dizer que preexista ao feito. Tendo isso em vista, é possível encenar ou 

performar gêneros que enfatizam o caráter construído das identidades 

heterossexuais, as quais têm intenção de se mostrar como “essenciais” e “naturais”. 

Quando se performa um gênero em que não se tenta esconder sua genealogia, 

pelo contrário, tenta reforçá-la, desloca-se os pressupostos heterossexuais ao revelar 

que as identidades heterossexuais são tão construídas e “não originais” quanto suas 

imitações. 

O gênero é paródico, no qual todos estão envolvidos, involuntariamente ou não. 

Entretanto, existem paródias que através de uma radical proliferação do gênero 

conseguem deslocar as normas de gênero que permitem a própria repetição. Assim, 
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surgem as possibilidades de pluralização, de desnaturalização e de reposicionar as 

identidades para revelar a natureza construída da heterossexualidade.  

Além de mostrar as possibilidades ontológicas que estão demarcadas por 

modelos fundacionais de identidades e sexo, que são as teorias que percebem o 

gênero e o sexo como fixos, permite que o antigo sujeito teórico seja substituído por 

um sujeito novo, diferenciado pela possibilidade subversiva.  

No filme “Tatuagem” as esquetes teatrais são muito importantes para a 

narrativa e o tempo todo abordam reflexões acerca de identidades e formas de ser, 

formas de viver o corpo. Homens interpretam mulheres e vice – versa, ou não se 

reconhece o sexo do ator, pois não importa. Muitas esquetes são dublagens de 

músicas através de atores montados, típica apresentação de drags. 

Declaradamente, “Tatuagem”, se aproxima de movimentos ditos contra 

culturais, marginais, que estavam acontecendo tanto no Nordeste, quanto em outras 

cidades do país, na década de 1970. Duas referências centrais que, segundo o diretor, 

inspiram o filme: o grupo “Vivencial” e o professor e poeta Jommard Muniz de Brito. 

Essas referências ajudam a compreender o contexto cultural da época e a diferença 

de posição e intenção dos grupos atuantes. Para o diretor e roteirista do filme, Hilton 

Lacerda, o Chão de Estrelas é uma referência afetiva ao “Vivencial”, que atuou em 

Olinda entre o período de 1974 e 1981. 

O grupo era influenciado pela contracultura e pelo tropicalismo, sendo regido 
por uma espécie de cooperativa e por um processo de criação coletivo. O 
Vivencial tornou-se um marco de irreverência e transgressão na capital 
pernambucana naquela época. Os ecos dessa influência se fazem sentir 
tanto na referência afetiva, como o modo que Lacerda realizou alusões ao 
Vivencial, transmutado no roteiro como o Chão de Estrelas, quanto na postura 
poética, anárquica, libertária e teatral que permeia todo o filme e que já se faz 
sentir na leitura do roteiro. (SANTOS, 2012, p. 09) 

 
 

As esquetes realizadas pelo Chão de Estrelas também estão no filme sempre 

causando sentimento de oposição, sobretudo devido à montagem, com o mundo 

conservador e moralista do personagem de Jesuíta Barbosa. Os espetáculos são 

emblemáticos, a maioria das vezes, por fazer do tema das performances o 

embaralhamento dos gêneros e das sexualidades, e crítica ao moralismo e à 

repressão sobre o corpo. Por exemplo, em uma delas, homens e mulheres de cabelos 

compridos dançam com o mesmo figurino que conta com uma saia. Ao longo da 
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música, as peças de roupa vão sendo retiradas e os corpos revelados, antes não se 

sabia quem era homem ou mulher, a intenção é causar a surpresa quando 

pensávamos que era uma atriz vê-se um pênis, e quando tiram a blusa, a plateia 

espera por ver seios, apenas por que todos tinham cabelos compridos. Pode-se 

pensar que esta estratégia tem como intenção confundir o binarismo do sexo para 

denunciar a sua não naturalidade fundamental. 

Há também uma esquete em que um ator homem interpreta a filha de um 

senhor repugnante, que a pergunta com quem ela vai casar. A filha responde dizendo 

ao pai que quer se casar com um travesti e ele responde que “com o travesti você vai 

casar bem (...) porque o travesti pode ser como homem e como mulher também”.  

Essas esquetes confundem o binarismo do sexo e do gênero para denunciar sua não 

naturalidade fundamental. Na maioria das apresentações, os atores homens estão 

com objetos “femininos” como salto alto, ou quando há um grupo seus figurinos fazem 

com que não se perceba nitidamente quem é homem ou mulher. 

As esquetes teatrais também funcionam como complemento para a narrativa 

principal do filme. É inegável que essas esquetes tem inerentes a si sua própria 

narrativa, entretanto, em diversos momentos do filme, elas são também potência de 

construção da narrativa como um todo, elas não estão completamente isoladas dentro 

do filme, pelo contrário interagem e estão ligadas à história. Um exemplo é quando 

Clécio faz sua performance interpretando a música “Esse cara”, de Caetano Veloso, 

vestido de mulher, com camisa de lantejoulas e uma calça legging dourada de lurex, 

maquiado no rosto e usando batom vermelho, embora conservasse a barba, criando 

uma imagem na qual o corpo de homem e os trejeitos e vestuários femininos se 

confundem. Justamente no mesmo dia que Fininha vai pela primeira vez ao Chão de 

Estrelas e está sozinho assistindo ao espetáculo, é visível a atmosfera de atração um 

pelo outro naquele momento, é praticamente uma forma de sedução. Mais 

objetivamente, a cena é um prenúncio do que irá acontecer, no caso é o romance 

entre os dois, o qual é o tema principal do filme. Não à toa que a música escolhida é 

“Esse Cara”, a letra é coerente em relação à história do filme. 

No filme há algumas vezes shows de homens travestidos ou montados 

dublando e interpretando músicas, como o show de Clécio. Esse tipo de apresentação 

é muito comum entre drags. Judith Butler em “Problemas de gênero”(2003), propõe 
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acerca das performances do drag e do travesti que, ao imitar o gênero, o drag revela 

implicitamente a estrutura imitativa do próprio gênero – assim como sua contingência. 

Aliás, parte do prazer, da vertigem da performance, está no reconhecimento da 

contingência radical da relação entre sexo e gênero diante das configurações culturais 

de unidades causais, que normalmente são supostas naturais e necessárias. 

 

2.3 SEXOPOLÍTICA E RESISTÊNCIA QUEER 

 

O conceito de "gênero" é, antes de tudo, uma noção sexopolítica, mesmo antes 

de se tornar uma ferramenta teórica do feminismo americano. O gênero não é o efeito 

de um sistema fechado de poder nem uma ideia que recai sobre a matéria passiva, 

mas o nome do conjunto de dispositivos sexopolíticos que serão o objeto de uma 

reapropriação pelas minorias sexuais. 

É, assim, um ponto central da Teoria Queer as considerações de Foucault. 

Além disso, autores como Paul B. Preciado (2011) falam da sexopolítica, que é uma 

das formas dominantes da ação biopolítica no capitalismo contemporâneo.  

 

Com a sexopolítica, o sexo (os órgãos chamados “sexuais”, as práticas 
sexuais e também os códigos de masculinidade e de feminilidade, as 
identidades sexuais normais e desviantes) entra no cálculo do poder, fazendo 
dos discursos sobre sexo e das tecnologias de normalização das identidades 
sexuais um agente de controle da vida.” (PRECIADO, 2011, p.11) 

 

É preciso entender que existem tecnologias que agem sobre o corpo e sobre a 

sexualidade no intuito de normatizar e controlar. Entretanto, a sexualidade não é efeito 

somente da repressão dessas tecnologias, mas sim da produção de diferentes 

desejos e prazeres, que parecem ser naturais do ser humano. Portanto, as técnicas 

disciplinadoras da sexualidade não são um mecanismo repressivo, e sim estruturas 

reprodutoras. 

Os papéis e as práticas sexuais atribuídas aos gêneros masculino e feminino 

são um conjunto de regulações inscritas nos corpos que asseguram a exploração 
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material de um sexo sobre o outro. O sexo é uma tecnologia de dominação hétero-

social que demarca o corpo em função de uma distribuição desigual de poder entre 

os gêneros.  

Nesse sentido, a diferença sexual é uma divisão heterossexual do corpo na 

qual a igualdade não é possível. A criação da diferença sexual é uma operação 

tecnológica que consiste em extrair determinadas partes da totalidade do corpo e 

isolá-las para fazer delas significantes sexuais. Logo, essa exploração obriga a reduzir 

a superfície erótica aos órgãos chamados sexuais e reprodutivos e a privilegiar o pênis 

como o único centro de produção de impulso sexual. 

Os órgãos que reconhecemos como naturalmente sexuais já são produto das 

tecnologias do corpo, que determinam a significação dos órgãos de acordo com sua 

“natureza”, portanto, a significação dos órgãos sexuais será de acordo com a relação 

heterossexual, a qual é imposta como natural. A exclusão de certas relações entre 

gêneros e sexos, como também a designação de partes do corpo como não sexuais 

(principalmente o ânus), são exemplos de como são as operações básicas de fixação 

que naturalizam as práticas que conhecemos como sexuais. Nesse sentido, pode-se 

dizer que a organização do corpo é política. 

Não distante disso, o filme “Tatuagem” aborda a questão do ânus em uma de 

suas esquetes, de forma sarcástica e debochada. Clécio indaga à plateia “mas afinal, 

o que diabos é liberdade? (...) e democracia, que porra é democracia? Democracia 

tem símbolo? (...) A liberdade tem símbolo?” e a plateia responde em coro: “o símbolo 

da liberdade é o cu, que todo mundo tem!” E então entra vários atores nus, cantando 

e dançando a “Polka do Cu”. 

A” Polka do cu” é uma música criada por Dj Dolores e Hilton Lacerda e está 

incluída na trilha sonora do filme e diz: “A única coisa que nos salva, única coisa que 

nos une, a única utopia possível, é a utopia do cu. Tem cu que é amarrado, tem cu 

escancarado, tem cu muito saboroso (...)” E a música acaba com os versos: “O Papa 

tem cu, nosso ilustre presidente tem cu, tem cu a classe operária, e se duvidar até 

Deus tem o onipresente, onisciente, onipotente cu.” A apresentação e a música, entre 

muitos motivos, tem como intuito banalizar o ânus, democratizá-lo, e libertá-lo das 

noções e funções sexopoliticas hegemônicas. Além disso, mostra que o ânus é o 

símbolo de unidade entre as diferenças individuais. 
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O autor Preciado (2011) nos dá outra perspectiva para entender o corpo não 

mais como um dado passivo do biopoder, mas como a própria potência para a 

incorporação de outras práticas de gêneros e sexo. A sexopolítica torna-se não 

somente um lugar de poder, mas, sobretudo, o espaço de uma criação dos 

movimentos feministas, homossexuais, transexuais, intersexuais. A multiplicidade 

sexual que o poder se esforça em regular e normatizar se configura como queer. 

Mesmo que existam tecnologias precisas de produção dos corpos "normais", 

ou de normalização dos gêneros, não resulta em um determinismo nem em uma 

impossibilidade de ação política. As minorias também têm possibilidade de intervir nos 

dispositivos biotecnológicos de produção de subjetividade sexual.  

Refletindo sobre o filme, os ambientes presentes na narrativa, os espetáculos 

do Chão de Estrelas e os personagens, estão constantemente em conflito com as 

forças que incidem sobre os corpos e, por isso, acabam se afastando dos códigos 

normatizadores e das convenções de gênero. Os textos das apresentações incitam 

muitas vezes os controles sobre o corpo e tornam esses seres abjetos sujeitos do 

enunciado, sendo isso, característica fundamental da proposta do grupo de teatro e 

do Chão de Estrelas.  

Há muitos exemplos durante o filme, um deles significativo, quando, ao longo 

de uma das apresentações no cabaré, o personagem que Clécio atua no momento 

está entre um anjo e um diabo, interpretado por atrizes do grupo. O anjo fala: “Culpa, 

que culpa? Joga essa culpa no lixo no meio da rua!” e o Diabo então contrapõe: 

“Pensa que para conquistar o mundo não precisa ser imundo. Pega a carne e estanca 

o desejo para se concentrar nas glórias que vem da família e da casa. Pensa na 

tradição e pensa na heráldica. Deixa teu gozo para além do teu corpo, viés da tua 

alma.” Enquanto o plano seguinte é de Fininha fazendo uma tatuagem de amor 

clandestina com o C de Clécio. 

Quando as minorias sexuais tornam-se sujeitos de enunciação tomam um novo 

valor político. Em resposta à negatividade das identidades desviantes, a Teoria Queer 

as torna possíveis lugares de produção de identidades desviantes resistentes à 

normalização. Nesse sentido, fazem dos recursos políticos da produção performativa 

das identidades desviantes, dos sujeitos "abjetos”, dos "maus sujeitos" que são os 
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soropositivos, as "sapatas", os "viados" fazem disso lugares de resistência ao ponto 

de vista "universal", à história branca, colonial e heterossexual do "humano”. 

Judith Butler chamará de “performatividade queer” a força política do uso 

descontextualizado de um insulto homofóbico e da inversão das posições de 

enunciação hegemônica que se provoca. Dessa maneira, a apropriação desses 

termos pelos grupos queers se transforma em uma autodenominação contestadora e 

produtiva de um grupo de “corpos abjetos” que, pela primeira vez, toma a palavra e 

clama sua identidade abjeta. 

Podemos observar no filme um exemplo nítido de apropriação do desvio. É na 

primeira apresentação no Chão de Estrelas, Clécio como mediador abre a noite, 

vestido de general francês de short curto e gestual bem feminino. Diz para a plateia: 

“Todo presidente tem o dragão da independência que merece. Todo São Jorge tem o 

dragão guerreiro que merece. Todo Chão de Estrelas tem a dragonesa que merece! 

Boa – noite, Chão!”.  

Assim como, na última apresentação no filme dentro do Chão de Estrelas, após 

o espetáculo ser censurado pelos órgãos da ditadura militar, mesmo proibido o 

personagem Joubert Mouritz abre o show com a performance que termina quebrando 

a cabeça de um palhaço cheio de moedas, referência direta à cena do filme “Palhaço 

degolado” (1977) do intelectual Jommard Muniz Brito.  

O personagem que faz alusão ao intelectual, durante o espetáculo, fala para o 

público, apontado sua câmera Bolex: “Estamos aqui hoje para definir juntos a cicatriz 

que queremos, estamos aqui para perder o juízo! Junto com o carpinteiro, o travesti, 

a menina de pernas finas que vende flores na entrada do Chão de Estrelas. Estamos 

aqui hoje para apostar na certeza do castigo e oposição ao acaso de nossos atos. 

Estamos aqui hoje para estrear o fim, inaugurar o futuro! Esgotar a teia preservativa 

do medo e colocar todos os cus na reta. Esses são os nossos únicos meios, e esse é 

meu único princípio e será assim fim.”  

Além dos textos significativos, a presença do corpo é substancial na 

composição do filme, como um importante elemento na construção imagética. Tanto 

nas cenas do quartel e da família de Fininha, que mostram a domesticação, restrição 

e passividade das individualidades, quanto nas cenas expressivas, provocadoras e 
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subversivas do Chão de Estrelas. Embora, os corpos do universo Chão de Estrelas, 

já não estão mais totalmente conformados às normas e forças reguladoras e tornam 

o corpo um espaço político de resistência. Sendo assim, os movimentos queers se 

fazem na apropriação das disciplinas de saber/poder sobre os sexos, na rearticulação 

e no desvio das tecnologias sexopolíticas específicas de produção dos corpos 

"normais" e "desviantes".  

Quanto aos movimentos de liberação gays e lésbicos, uma vez que seu objetivo 

é a obtenção da igualdade de direitos e que se utilizam, para isso, de concepções 

fixas de identidade sexual, contribuem para a normalização e a integração dos gays e 

das lésbicas na cultura heterossexual dominante, favorecendo políticas familiares, tais 

como a reivindicação do direito ao casamento, à adoção e à transmissão do 

patrimônio. É esse essencialismo e essa normalização da identidade homossexual 

que o movimento queer tenta contornar. 

A política das multidões queer emerge de uma posição crítica a respeito dos 

efeitos normalizantes e disciplinares de toda formação identitária, de uma 

desontologização do sujeito da política das identidades: não há uma base natural 

("mulher", "gay" etc.) que possa legitimar a ação política, mas sem anular os embates 

políticos identitários. 

Seguindo essa perspectiva, Paul B. Preciado, em seu livro “Manifesto 

Contrassexual” (2014), reflete sobre a sociedade contemporânea e os discursos sobre 

o sexo, levando a autora a criar uma série de preceitos para uma nova forma de 

experimentar a sexualidade e as identidades, que se distanciam do contrato 

heteronormativo e da produção dos corpos e do prazer. 

Nesse livro, o corpo é entendido como um importante espaço político para 

operações de contra produção de prazer. É relevante para esse trabalho como a 

sexopolitica cria um espaço onde os movimentos feministas, homossexual, 

transexuais, transgêneros, entre outros, embaralham as categorias binárias, e onde 

não há uma ligação tão forte entre sexo e gênero. E conseguem resistir e mudar as 

formas de produção de subjetividades.  

O nome contrassexualidade provém indiretamente de Michel Foucault, para 

quem a forma mais eficaz de resistência à produção disciplinar da sexualidade em 
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nossas sociedades liberais não é a luta contra a proibição, e sim a 

contraprodutividade, isto é, a produção de formas de prazer- saber alternativas à 

sexualidade moderna. As práticas contrassexuais, propostas por Preciado, devem ser 

compreendidas como tecnologias de resistência, isto é, como formas de 

contradisciplina sexual. Nesse sentido, Preciado (2014) em seu livro acredita que a 

contrassexualidade não é a criação de uma nova natureza, pelo contrário, é mais o 

fim da Natureza como ordem que legítima a sujeição de certos corpos a outros. 

Em geral, o espaço Chão de Estrelas e seus personagens representam as 

possiblidades subversivas e resistentes à disciplina sexual e à docialização do corpo, 

indo contra a produção dos corpos Normais. Nesse sentido, analisarei mais 

profundamente o envolvimento afetivo de Clécio e Arlindo, tentando buscar a possível 

contrassexuliadade praticada pelos protagonistas e como isso é construído no filme. 

A trama é desenvolvida entorno do romance entre os dois, a partir do momento 

que Fininha entra em contato com o universo do Chão de Estrelas e conhece o 

restante dos personagens, inclusive Clécio. Logo no primeiro encontro entre os dois, 

já há atração imediata e uma branda sedução.  Uma relação homossexual entre dois 

homens naquela época era talvez mais difícil que hoje em dia e o filme desponta 

alguns obstáculos reais sobre isso, principalmente durante o período militar, o qual é 

marcado por medidas repressivas na política brasileira, mostra um conservadorismo 

exacerbado por parte do governo quanto da população.  

Clécio, aparentemente, é resolvido em relação a sua sexualidade e seu 

trabalho artístico. Já Arlindo, no início do filme, não temos certeza em relação aos 

seus desejos, ele transita o exercício da sua sexualidade entre uma namorada no 

interior, o caso com o sargento pouco citado no filme, e o desejo mal resolvido do 

soldado Gusmão.   

Quando os dois se encontram, Clécio recebe Fininha no Chão de Estrelas e se 

apresenta. Durante a performance, acontece o jogo de sedução. Em uma cena logo 

depois, ao final do show, Clécio convida Fininha para dançar em seu quarto, com o 

som da vitrola tocando “A Noite do Meu Bem”, de Dolores Duran, e a partir dali eles 

se envolvem de fato.  
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Clécio, nessa sequência, tira Fininha pra dançar. Ele se coloca como o condutor 

normalmente associado ao papel do homem, enquanto Arlindo acompanha seus 

passos. A cena foi feita com uma iluminação difusa, com tons baixos e pequenos 

pontos de luz dentro da sala de Clécio, tornando o ambiente ainda mais acolhedor. A 

dança se desenrola com algumas falas, podendo ser uma cena romântica igual a de 

qualquer casal heterossexual. Entretanto os diálogos evidenciam alguns embates 

sobre a ação. Fininha diz que nunca tinha dançado assim com homem antes, e Clécio 

rebate: “eu nunca tinha dançado com soldado assim antes”. Até que Irandhir encerra 

a conversa perguntado a ele: “Você já beijou um homem?” E Fininha responde 

beijando ele, o que causa um pouco de surpresa ao espectador, pois até aquele 

momento não se tinha certeza sobre a sexualidade de Fininha. 

Essa sequência encerra e começa a sequência de sexo entre os dois, já na 

cama, nus. A cena foi filmada em luzes baixas e com cor quente. As cores amarelo e 

vermelho predominam no quadro composto praticamente pelos corpos dos dois. 

Fininha esta deitado na cama e Clécio em cima dele, o ponto de luz principal que os 

ilumina está fora de quadro e entra pela lateral esquerda, evidenciando e delineando 

de forma difusa as nádegas de Clécio.  

Enquanto trocam carinhos, Fininha vira de costas para Clécio. E, então, há uma 

fala que confirma a dúvida sobre a sexualidade de Arlindo diante do espectador e dos 

personagens, incluindo Clécio. O personagem de Irandhir no momento antes da 

penetração, pergunta à Arlindo: “Primeira vez?” e Fininha balança a cabeça 

negativamente e retira o cordão religioso que usa em seu pescoço. O filme mostra a 

cena toda sem cortes, entretanto, não mostra o ato de gozar em nenhum momento.  

Logo depois, como uma elipse de tempo, há cenas apaixonadas entre os dois, 

filmadas com naturalidade, sem poupar mostrar aqueles corpos se desejando. Esses 

planos são bruscamente cortados para a cena de Fininha no quartel, tendo que passar 

por um corredor “polonês” de tapas e socos, como se representassem o castigo por 

ele ter vivido o amor com um homem. 

A atenção principal, no enredo do filme, sobre o envolvimento entre Clécio e 

Arlindo, consegue mostrar com detalhes, sutileza e naturalidade, uma prática 

contrassexual, e o filme não os representa de uma forma pejorativa ou de forma 
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diferenciada das cenas românticas que normalmente registram casais 

heterossexuais. 

Há muitas outras práticas que considero como “contrassexuais” no decorrer do 

“Tatuagem”, sobretudo dentro do universo Chão de Estrelas. O tipo de relacionamento 

que a maioria acredita ali, inclusive Clécio diz para Fininha “ninguém pertence a 

ninguém”, porém, não é livre do ciúmes ao ver Arlindo beijando um amigo em comum 

deles. Paulete também varia romances com o personagem de Irandhir Santos e com 

outro rapaz (mal visto por Clécio). A família não convencional de Tuca, filho de “pai 

viado e mãe solteira”, que conseguem dividir as responsabilidades. Essas 

representações no filme, são exemplos de práticas que vão contra a produção de 

disciplinas sexuais, que vão contra à produção de um corpo adestrado. São 

experiências que criam outras formas de ser, e portanto, de resistir. 

Saindo de uma atmosfera cotidiana parcialmente serena, a partir da metade do 

longa – metragem, as instâncias repressoras começam a aparecer no enredo, 

causando tensões entre os personagens. O espetáculo mais esperado pelo grupo é 

proibido pela censura da ditadura militar, ao mesmo tempo, Deusa (mãe de Tuca) e 

Joubert, veem Fininha entre os soldados que reprimiam uma passeata, e passam a 

questionar a confiabilidade dele. Além disso, a família de Arlindo é surpreendida pela 

notícia que o bebê que a irmã esperava é anencéfalo e ela enlouquece, sobretudo, 

quando a vó cega diz que foi por castigo de Deus. É durante esse contexto que Fininha 

tatua clandestinamente um coração com um C (de Clécio) no peito como prova de seu 

amor. 

Neste momento, o filme retoma com a montagem paralela, enquanto acontece 

o espetáculo proibido, onde Fininha atua pela primeira vez. O aparelho repressor do 

exército se aproxima, um caminhão cheio de soldados amigos de Fininha vai de 

encontro ao Chão de Estrelas. Ao invadirem o show, a montagem opta por não mostrar 

o conflito, ouve-se somente os ruídos de coisas quebrando e de confusão.  

Na próxima cena, Arlindo está sentado com uma mala sozinho no alojamento 

do quartel, com o mesmo enquadramento da primeira aparição dele no filme. A cena 

prossegue com o som de ruídos do ambiente do quartel e por cima, em voz off, ouve-

se Fininha narrando sua carta enviada para a mãe, contando as dificuldades de 

conseguir um emprego em São Paulo. Ainda com a narração, inicia um plano com a 
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mãe e a irmã de Fininha, no parapeito da varanda de sua casa no interior, com um 

expressão infeliz, como se nada tivesse mudado ao passar dos anos. No plano 

seguinte, Clécio está no carro ouvindo a música “Valete de Paus” e indo buscar seu 

filho Tuca e Deusa (Sylvia Prado), para irem ao lançamento do filme, do professor 

Joubert Mouritz, chamado “Ficção e Filosofia”. É na estréia que o grupo todo se 

reencontra para assistir o resultado das imagens que o personagem Joubert sempre 

aparece gravando com uma Super-8. 

 

 

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS              

 

“Tatuagem” faz parte da recorrente safra de filmes independentes 

pernambucanos, como “O som ao redor” (2012), de Kleber Mendonça Filho e “Avenida 

Brasília Formosa” (2010), de Gabriel Mascaro. Estreou em 2013 em festivais e salas 

comercias em várias cidades do Brasil, ganhou prêmios no Festival de Gramado, 

Festival do Rio, no Janela Internacional de Cinema do Recife e também no Festival 

Internacional del Nuevo Cinema Latinoamericano, em Havana. 

Após essa tentativa de analisar o longa – metragem, relacionando com a Teoria 

Queer e as compreensões sobre as operações de poder sobre o corpo, espero que 

tenha mostrado como o filme consegue expor com seus recursos cinematográfico, os 

processos de controle, de adestração do corpo, logo, das determinações das 

categorias de gênero e sexo. O peso das forças regulatórias se materializa nos corpos, 

causando as rachaduras e fissuras, também mostradas no filme mas, sobretudo, 

como que esses corpos se libertam e conseguem criar espaços de luta política. Existir 

e resistir ao mesmo tempo.  

Para isso, o corpo é espaço central no filme, imageticamente e simbolicamente. 

É através do corpo se percebe tanto sua domesticação e anulação das 

individualidades quanto a expressividade explosiva e subversiva, que aparece no 

Chão de Estrelas. Somente o corpo, apesar de suas singularidades e diferenças, 

possui ao mesmo tempo elementos em comum, e por isso é capaz de questionar de 
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fato as estruturas de poder. Com isso em mente, podemos relacionar com a luta de 

resistência queer, que utiliza a diferença e a pluralidade para se tornar mais forte, 

contra a força reguladora e normatizadora sobre o sexo. 

O filme é a expressão desses seres que não pedem para ser reconhecidos na 

sociedade, eles simplesmente são. A multiplicidade que os corpos podem chegar. 

“Tatuagem” abrange inúmeras possibilidades de relações, gestão do corpo e sem 

limites, categorias, papeis, regras. Pessoas que se apropriam das disciplinas de 

saber/poder sobre os sexos, na rearticulação e no desvio das tecnologias 

sexopolíticas específicas de produção dos corpos “normais” e “desviantes”. Se 

levantam contra os regimes que os constroem como “normais” ou “anormais”.   

         Podemos, nesse sentido, retomar o estudo de poder de Foucault (1982), em que 

após o poder produzir tantas mudanças nos corpos a partir de aparatos de controle, a 

consequência direta de suas conquistas, emerge inevitavelmente a reinvindicação de 

seu próprio corpo contra o poder, a saúde contra a economia, o prazer contra as 

normas morais da sexualidade, do casamento, do pudor. E, assim, o que tornava forte 

o poder passa a ser aquilo por que ele é atacado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade.Trad. 
Renato Aguiar.Rio de Janeiro: Editora Civilização Braslieira, 2003. Tradução de: 
Gender Trouble – Feminism and Subversion of Identity. 

 

BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In: O 
Corpo Educado: Pedagogias da sexualidade.Org. Guacira Lopes Louro.Trad. Tomaz 
T. da Silva. Belo Horizonte. 2 ed. Autêntica, 2000. p. 110-124.Tradução de: 
Introduction. 

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 291 p. cap. 3, p. 131-137. Tradução de: Surveiller et 
punir. 

 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Org. Trad. Roberto Machado. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Edições Graal. 1982. 295 p. cap. IX, p.145-153. 

 

PELBART, Peter. Vida Capital. Editora Iluminuras Ltda, 2003. 252 p.cap.2, p. 55-60. 

 

PRECIADO, Beatriz. Manifesto contrassexual: práticas subversivas de identidade 
sexual. Trad. Maria Paula G. Ribeiro. 1 ed. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 
2014. Tradução de: Manifesto contra- sexual. 

 

 

PRECIADO, Beatriz. Multidões queer: notas para uma política dos “anormais”. Trad. 
Cleiton Zóia Münchow e VivianeTeixeira Silveira. In: Revista Estudos Feministas, vol. 
19.nº1.Florianópolis, p.11-19. Janeiro-abril/2011. Tradução de:  Multitudes queer. 

 

SANTOS, Marcos Antonio. Roteiro: o alicerce da construção fílmica, uma análise 
parcial do processo de criação dos tratamentos do roteiro do filme Tatuagem do 
roteirista e diretor Hilton Lacerda. 2012. Anais do 5º Congresso de Estudantes de Pós-
graduação em Comunicação. Disponível em < 
http://www.coneco.uff.br/ocs/index.php/1/conecorio/paper/viewFile/402/28>. Acesso 
em: 02 abr. 2017. 



33 
 

 

 

SALIH, Sara. Judith Butler e a Teoria Queer.Trad. Guacira L. Louro. Belo Horizonte: 
2012. Tradução de: Judith Butler. 

 

 

WITTIG, Monique. The Straight Mind and other Essays, Boston: Beacon, 1992 

 

 


