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RESUMO
Este trabalho problematiza as experimentações da sexualidade e performatividades de gênero a partir
de uma cena cultural no Brasil da ditadura militar. Ao tomarmos como interlocutores privilegiados
desta experimentação o grupo teatral Dzi Croquettes, buscamos compreender os efeitos insurgentes
e desobedientes da norma governista militar e suas paixões pelo dispositivo da sexualidade e ideais
regulatórios de gênero. O trabalho consiste de uma cartografia de tela, apoiada em pressupostos teó
ricometodológicos presentes nos estudos culturais foucaultianos e queer. Nosso trabalho aponta para
uma fotografia borrada no tempoespaço indicando uma invenção ético, estético e política produzida
nas práticas que realizam a vida como [obra de] arte, desfazendo (no desfazimento do gênero, da se
xualidade) as interpelações e coleiras normativas que conduzem/ forçam a vidas pacificadas. 
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Problematizações queer em cena: uma introdução
Neste trabalho misturamonos às tramas do documentário brasileiro Dzi Croquettes

com o objetivo de problematizar processos de subjetivação a partir da produção de micro
políticas de corpo, gênero e sexualidade no contexto da experiência teatralcontestatória
desse filme. O percurso utilizado pelo documentário leva o teatro e os valores normativos
do corpo, do gênero e da sexualidade para o cinema e transgredindo de forma paródica as
arbitrariedades discursivas da biopolítica e seus efeitos heteronormativos. Dessa forma, as
imagens e sons cinegrafados expõem algumas dentre as várias estratégias produzidas pelo
grupo que arguiu as moralidades do regime militar brasileiro nos anos 1970, bem como as
relações sociais reguladas pelo modelo binário hetero(cis)ssexista e pela heterosexualidade
compulsória, que repercutem até hoje em outras nuances totalitaristas e ditatoriais. A imer
são nesse documentário ancorouse nos aportes teóricos sobre o gênero nos estudos cultu
rais foucaultianos e queer. Utilizamos a etnografia de tela (Balestrin & Soares, 2012) como
método de pesquisa para analisar a noção de performatividade e o processo de (in)subordi
nação às hetero/normas exibidas em Dzi Croquettes. A análise encontrase espraiada pelo
texto inteiro devido à organização do caderno de campo e ao estilo do elemento empírico
da pesquisa.  Tratamos de nos aproximarmos das condições de possibilidade que constituíram
os processos de ruptura e de mudança em relação aos acontecimentos das micropolíticas
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da sexualidade e os efeitos por elas produzidos, em termos de novos ou bricolados modos
de subjetivação, que compreendemos como também historicamente constituídos, a partir
de um artefato cultural – o filmedocumentário.

Experimentações transtornadas, (des)re/ territorializações nos modos de
vida.

O grupo Dzi chamou atenção por ter provocado questionamentos sobre a ordem moral
em pleno período de ditadura militar ao contestar, mesmo sem intenção aparente, as arbi
trariedades normativas daquele contexto político. Paradoxalmente, apesar da política de ter
ror empregada na perseguição e vigilância dos cidadãos e cidadãs que se opunham ao regime
político instaurado por meio do golpe militar, em 1964 (período de ditadura que perdurou
por quase 21 anos), encontramos movimentos de resistência, como os Dzi Croquettes, que
“zombavam” das normas, com alguma margem de liberdade no recurso cênico da paródia. 

O grupo se produzia num corpo nômade  os atores compunham essa expressão de ou
sadia e originalidade para a época dos anos 1970, no Brasil, mas também viajaram pela Eu
ropa, estiveram em apresentações na França e na Itália, transitavam seguindo o fluxo que
os mantinha conectados e replicantes dessa potência de afirmação da vida que escapa aos
regulamentos arbitrários e limitantes do gênero para a expressão do corpo e da sexualidade.
Essas práticas de pedagogia da contestação eram marcadas pela resistência dos atores do
grupo ao se fazerem vivos no cotidiano das cidades por onde andavam. O nomadismo exer
cido ultrapassou as fronteiras geográficas territoriais e se estendeu pela produção de subje
tividade que se expande e produz arguições aos valores e regras morais impostos na divisão
dos gêneros e seus regulamentos. 

Dessa feita, os fragmentos discursivos estão abarrotados de ferramentas que descons
troem os segmentos divisórios e classificativos das práticas no campo da arte. O grupo, então,
constituiu um método de aprendizado que elegeu o improviso como sua didática de ensino
fundamental. Está na beleza do instante a potência de produção artística que permite a pro
liferação da experiência de desterritorialização e reterritorialização da subjetividade artística
que se expande pelo contexto social. O grupo então se formou e foi apresentado à sociedade
carioca em forma de espetáculo teatral. Wagner Ribeiro relata que no início era difícil, porque
os atores não tinham preparo físico para enfrentar os exercícios e a coreografia do espetáculo
montada por Lennie Dale. Daí houve muito trabalho preparativo, com oito horas diárias de
exercícios físicos e ensaio constante. O talento já estava presente, mas faltava o fortaleci
mento muscular exigido pela coreografia do espetáculo. 

Após essa preparação, o espetáculo foi buscar uma produção que financiasse sua exe
cução. Exibiram uma performance para Miele, produtor artístico que afirmou em depoi
mento: “aquilo enlouqueceu o Rio de Janeiro”. As atitudes eram tão estranhas, à época, que
a atriz Beth Faria não esconde seu encantamento com o grupo. Amiga íntima de Lennie Dale,
ela lembra que o conheceu quando ele chegou ao Brasil fazendo a dança da maconha. Afirma
que ficou louca com o seu modo de se expressar corporalmente e de fato se identificou, di
zendo que aquilo é que era a dança. 

Outras atrizes famosas como Lisa Minele e Elis Regina são citadas pelos atores do espe
táculo. Elis Regina por ter sido grande amiga do coreógrafo e Lisa Minele por ser considerada
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a madrinha do grupo. Foi por seu intermédio que o grupo contou com o apoio da classe ar
tística francesa e teve muita repercussão no cenário internacional nos anos 1970. Há um longo
período do filme dedicado ao coreógrafo durante o documentário. São quase trinta minutos
apenas discorrendo sobre sua forte influência na formação do espetáculo. No filme, tomamos
conhecimento de que esse estadunidense se apaixonou pela música brasileira, a chamada
bossa nova, e logo começou sua atuação no campo artístico por meio de sua coreografia. 

Segundo a amiga Nega Vilma, o coreógrafo era uma pessoa exagerada e não passava
sem o seu fumo (referindose ao uso da cannabis sativa). Para Lennie Dale: “life is a cabaret”.
Afirma essa definição sobre a vida segurando um sutiã à altura do seu peito, simulando um
corpo masculino que se traveste e sorri para uma câmera filmadora. Entre os fatos narrados,
há um relato de Benedito Lacerda sobre o período em que Lennie Dale foi preso por ter um
cigarro de maconha em seu passaporte, descoberto por um delegado nos anos 1970. Já na
prisão, o coreógrafo também dava aula de dança aos presos. Ao ser libertado, recebeu a no
tícia de que o espetáculo foi proibido pela censura do governo 112 brasileiro durante a dita
dura militar e o grupo teve que se ausentar do País. Por isso foram para a Europa, tentar se
estabelecer no cenário artístico parisiense

A arte do Dzi estava, talvez, em seu modo de lutar sem armas, mas com humor, com
ironia, com sarcasmo, apaixonada pela paródia; e no escracho das suas apresentações, que,
para além de performances, cooptavam cenas performativas, borrando as barreiras dos có
digos morais tradicionais de sua época, sobretudo em temas caros aos militares, como a
moral familiar, o controle da sexualidade e o sexismo. 

Articulamos nessa análise o termo performativo articulado às proposições de Judith
Butler (2008), que, em contato com a obra de J. L. Austin (1962), nos Estados Unidos, inter
pretouo como o enunciado que reproduz o ideal regulatório da hetero/homonormatização,
que engessa os padrões instituídos da sociedade falocêntrica e reproduz modelos padroni
zados a serem seguidos nas práticas da heterossexualidade compulsória (Rich, 2010). 

De modo provocativo, o grupo Dzi Croquettes protagonizou a realização de um movi
mento na arte e contra a política de (hetero)terror (característica da atuação do Estado),
inaugurando, desde a sua estreia, um novo modo de driblar e contestar padrões tradicionais
de comportamento instituídos na sociedade dos anos 1960. 

No filme, somos apresentados por fotos a casa onde o grupo morava. Todos lá apren
diam a fazer os serviços domésticos. Há uma forte influência da cultura negra e da umbanda
na prática do grupo tanto em casa quanto no espetáculo. Ouço a música do YeMeLe (Sérgio
Mendes) e a amiga Nega Vilma conta que era ela que se envolvia nas discussões do grupo e
zelava pela ordem na casa. Contudo o grupo exercia um amor mútuo que produzia diversos
afetos entre os integrantes. Portanto uns eram apaixonados pelos outros e um que dormia
em um quarto poderia acordar no quarto de outro sem problemas morais. O trânsito das
práticas homoeróticas era permeável e fluido, constituindo um largo entrelaçado
amoroso/sexual no convívio do lar. E nesse contexto, o caráter religioso também está pre
sente na dança que o espetáculo promove, enaltecendo os valores da cultura afrobrasileira,
caracterizado pelo ritual umbandista. A crítica aos valores do catolicismo, hegemônicos na
sociedade brasileira, desconcerta a normalização do pensamento moral religioso quando Tia
Rose/Roberto está em cena, simulando ser uma freira que, comicamente, se despe no palco.
Há uma forma irônica de questionar a lei do celibato na formação religiosa. 
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O dispositivo de poder da sexualidade que controla os corpos e mantém o estatuto da
moral e dos bons costumes normatizando as práticas religiosas é despido e atravessado pelo
corpo seminu do dançarino no espetáculo teatral. Eloy Simões faz o papel da empregada da
casa. Chegou ao grupo para ser camareiro do coreógrafo Lennie Dale, mas terminou encon
trando um jeito de atuar no espetáculo. Ele sempre atuava no improviso de ter que entrar
em cena para fazer a cenografia funcionar. A viagem que o grupo propõe é atravessada pelas
questões das práticas da diversidade sexual. No caso do grupo Dzi Croquettes é inegável o
favorecimento de vínculos de amizade entre seus integrantes, numa constante produção
afirmativa da potência de vida existente em suas apresentações e no convívio intenso que a
juventude lhes proporcionou. Eles desejavam estar juntos e resistiam às convenções
morais/sociais estabelecidas para nortear as práticas entre homens jovens. 

Apesar de as instituições tradicionais não aceitarem a maioria das suas formas de con
vivência, eles continuavam se vestindo de mulher, mesmo sem querer ser mulher; insistiam
na transgressão dos valores tradicionais e enriqueciam o cenário artístico/cultural de maneira
inusitada para a época dos anos 1970. Sua chegada a Portugal foi um exemplo disso. Para
Nega Vilma, foi muito engraçado ver aqueles homens de batom e saia caminhando pelas
ruas de Lisboa ao chegarem à Europa. As pessoas lá não compreendiam muito bem qual era
a proposta do grupo. Tanto que eles logo viajaram para Paris. Havia entre eles o amor que
instigava a manutenção das relações de amizade. Mais do que as práticas sexuais que eles
inauguravam, havia a intenção de evidenciar que relações homossexuais também proliferam
o amor entre amigos e produzem formas de resistência à competitividade e ao individualismo
proveniente das ações mantenedoras dos valores de propriedade privada, por exemplo. Na
frase do criador do grupo, Wagner Ribeiro, “só o amor constrói”. Portanto, investir no movi
mento integrador da amizade no grupo é uma estratégia de enfrentamento dos valores in
dividualistas presentes na contemporaneidade.

Os modos de subjetivação aqui em tela podem ser problematizados em aliança com os
estudos foucaultianos reunidos na obra de três volumes História da Sexualidade, pois é nela
que Foucault (1988) analisa valores presentes na sociedade grega e o modo como o homem
pode constituir sua vida como obra de arte. Nessa última perspectiva, uma série de condutas
produziria formas éticas, estéticas e políticas que oportunizariam, ao homem que escolhe
para si esse cuidado, governar a cidade (Mansano, 2009). Tais homens teriam a intenção de
se tornar lembrados pelos demais, e suas ideias venceriam o tempo, prolongando sua vir
tuosa vida para além da existência de seu corpo.

Em (des)continuidade histórica, na sociedade contemporânea o caráter normativo das
identidades fixadas no âmbito da sociedade heterossexista e falocêntrica (Butler, 2008) re
produz as determinações biológicas do sexo, ao mesmo tempo em que encontra estratégias
de ação pautadas no sistema capitalista liberal para a realização do consumo de massa dos
produtos dados como necessários ao bem comum. Para a autora, a experiência queer mira
as identidades normativas e a performatividade reproduz os modelos considerados naturais,
ao mesmo tempo em que permite que sejam questionados em discursos marcados pelo co
nhecimento científico. 

Assim, a experiência queer se refere ao volátil, ao que escapa forte e sutilmente, ao
mesmo tempo, dos ideais identitários binários sexistas. Para ela, as identidades se articulam
em diversas formas inacabadas e se impõem na ordem do improviso constante no jogo do
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vir a ser. A performatividade, conceito trabalhado na intensidade do volátil, que ganha fluxo
no contexto teórico, considera por sua parte a influência da linguagem e da produção de
subjetividade interpelando e formatando o funcionamento tático e corporal na atualidade
(Butler, 1997/2004).

De acordo com as várias teóricas feministas e com base nos estudos culturais sobre a
sexualidade e sobre o gênero, tais como Haraway (2004), Nicholson (1999) e Scott (1990),
compreendemos que no espaço de produção da norma se produz algo que lhe escapa e a
transgride positivamente. Uma produção do não lugar, por exemplo, resiste à interpretação
social do que parece desprezível e bizarro e afirma o estranho. Como tal, um conjunto de
significados socioculturais relacionados à diferença sexual abre precedentes para a realização
de mudanças nos modos de experiência da sexualidade e do gênero em uma determinada
sociedade. Ou seja, temos aí um novo significado histórico, dentro de uma nova concepção
na construção da sexualidade: a experiência queer nas micropolíticas da sexualidade.

Ao nos basearmos nos estudos culturais, na perspectiva pósestruturalista foucaultiana
e nos estudos feministas (Louro, 2013; Preciado, 2011; Rubin & Butler, 2003; Salih, 2012),
compreendemos que há modos de subjetivação que escapam da visão de sujeito centrado
e apontam para o descentramento e um certo ´desfazimento´ do sujeito e suas experiências
no campo da sexualidade e do gênero. Portanto, problematizamos as micropolíticas da se
xualidade que atuam no campo de produção dos poderes disciplinares e biopoder, (des)ter
ritorializam e (re)territorializam novos agenciamentos nos modos de subjetivação.

Apoiados nos estudos de gênero baseados na teoria foucaultiana encontramos um es
cape de qualquer discurso fixado em identidades estereotipadas, que produzem e reprodu
zem simulacros e mantêm os padrões normativos quase que inalterados num espaço de
controle social. Ao trabalhar com a noção de sujeito borrado (Pocahy, 2013), ou de borra
mento, como práticas que extravasam e que se (auto)desterritorializam, encontramos o que
escapa e foge pelo fluxo que realiza devires outros, impensáveis, paradoxais, por acontece
rem de modo surreal e ao mesmo tempo concreto no ato. Na senda desta pesquisa, articu
lamos um movimento de resistência baseado nas práticas pedagógicas de contestação.
Perseguimos como os diferentes modos de subjetivação são afirmados em sua potência e
escapam do desempenho do papel social exclusivo de utilidade produtiva e docilidade polí
tica instituído nos valores das sociedades capitalistas excessivamente burocráticas, baseadas
no modelo hierárquico patriarcal das relações hetero/homonormativas.

Notas para concluir: abrindo um novo plano de problematizações
Compreendemos que a experiência de uma leitura queer sobre Dzi Croquettes parece

oferecer um refúgio, uma passagem que aponta para um modo novo de respirar, sobretudo
a potência da afirmação, a partir da diferença entre o modelo imposto tributário da tradição
e o da velha forma de ser enquadrado na utilidade econômica e docilidade política dos corpos
na atualidade, controlados pelo discurso padronizado e hegemônico do que seja bom para
a proteção da sociedade, que nós buscamos. Cercado pelo modelo binário heterossexista,
buscamos uma forma, uma travessa, que nos possibilite, como pesquisadores, não cair no
apego às identidades engessadas, que acalmam e adormecem pela ilusão da profundidade
individualizante do sujeito moderno. A estética produzida nas práticas que realizam a vida
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como [obra de] arte desfaz qualquer possibilidade de aprofundamento em um sujeito de in
terioridade e o revela como aparência, perceptível no ato, evidenciando uma vontade de po
tência (Nietzsche, 1887/1988).

Finalmente, explicitamos práticas nas quais a experiência queer também é vista como
uma viela para a afirmação da potência da vida  pela transformação, pela subversão e pelo
que escapa aos territórios engessados sobre o corpo, o gênero e a sexualidade  a partir da
perspectiva políticopedagógica de contestação presente em Dzi Croquettes. Cortes divisórios
permanecem no contexto social, mas espaços de fuga têm ganhado cada vez mais expressão.
Construímos nesta experimentação com os Dzi possibilidades de  continuidade do debate
que envolve as questões relacionadas aos modos de subjetivação, sem sugerir novos reper
tórios, mas estranhos e indóceis modos de vida na experiência das interpelações do que
pode/ de quem pode se constituir enquanto humanx na cena contemporânea brasileira.
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