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Resumo:  Como  performances  artísticas  durante  a  ditadura  implodiam  binarismos
heteronormativos?  De  que  maneira  relacionavam-se  com  as  propostas  artísticas  da
chamada  esquerda  engajada?  Que  estratégias  eram  utilizadas  para  responder  à
repressão  sobre  suas  atuações?  Este  texto  trata  dos  enfrentamentos  estéticos  que
criticaram e implodiram as ações da ditadura militar  em relação a representações de
gênero e sexualidade. Discuto como o grupo Dzi Croquettes e o cantor Ney Matogrosso
enfrentaram esteticamente os limites comportamentais e afetivos orientados pelo clima
maniqueísta  no  período  da  ditadura.  Esses  artistas  surgiram  nos  anos  em  que  se
começava a discutir em outro diapasão questões relativas às mulheres e seus direitos,
iniciava-se a chamada revolução sexual, alteravam-se as relações familiares e conjugais,
estabelecia-se o movimento gay e emergia na música popular o movimento Tropicalista.
Por  outro  lado,  as  ações  repressivas  continuavam  a  liquidar  grupos  de  militantes,  a
praticar a tortura e impor a censura ao meio artístico.  Ao performarem uma arte que
destacava  ambiguidades,  os  artistas  estudados  subvertiam  padrões  e  abriam  outras
possibilidades subjetivas.  “Não somos homens nem mulheres, somos pessoas”, diziam
os Dzi Croquettes em seus espetáculos. Barbas, pelos nas pernas e braços esguios de

mailto:uzielap@gmail.com
mailto:mariluizars@yahoo.com.br
mailto:rodrigoazocar@gmail.com
mailto:rodrigo.azocar@inacapmail.cl
mailto:jimenamassa@gmail.com
mailto:mmarmac@upo.esta
mailto:jime_degaray@hotmail.com


bailarinos treinados; corpos inteiramente cobertos de purpurina; vestidos com tapa-sexo,
sutiãs e envoltos em plumas e paetês – os artistas estudados desafiavam os padrões de
gênero e sexualidade defendidos pela direita e pela esquerda durante os anos em que a
chamada contracultura instalava-se na sociedade brasileira. 
Palavras-chave: ditadura; arte; gênero; sexualidade.

Resistência política através da arte

A ditadura de 1964-1985 não provocou ações homogêneas no campo artístico,

apesar  de  ter  disseminado  a  censura,  a  repressão  e  o  medo.  Ao  propugnar  uma

perspectiva única (“Brasil, ame-o ou deixe-o”, slogan muito usado na época), quanto aos

“bons  costumes”  não  logrou  unificar  todas  as  manifestações  estéticas.  A irrupção  do

heterogêneo,  daquilo  que  escapava  à  norma  e  a  questionava,  fazia-se  presente  em

inúmeras ações. Por outro lado, a chamada esquerda tradicional, que apoiava práticas

artísticas com vistas ao fazer revolucionário, à emancipação do povo, não foi suficiente

para dar conta das transformações comportamentais que se ampliavam nos anos 60, 70 e

80.  É  no  bojo  das  ações  que  não  participavam  das  propostas  da  esquerda  e  que

escapavam  à  censura  e  repressão  ditatorial  que  destaco  as  experiências  dos  Dzi

Croquettes1 e do cantor  Ney Matogrosso.  Um grupo teatral  e um cantor popular  com

performances artísticas que apostavam no ambíguo e quebravam postulados de gênero e

sexualidade.  Neste texto destaco a atuação destes artistas como formas estéticas de

resistência e contestação ao disposto pela ditadura.

Como artistas que não se alinhavam à ideologia liberal-desenvolvimentista e ao

conjunto  de  normas  comportamentais  (sejamos todos/as  iguais  em termos dos  “bons

costumes”)  disseminados  no  período  resistiam  a  opressão,  como  lidavam  com  os

aparatos da censura e da repressão? Um dos campos privilegiados para se entender os

processos de contestação durante a ditadura, além dos relativos à luta armada e outras

formas de oposição, é o artístico. Esse trabalho procura explorar, a partir da análise de

fotografias  da  época  e  de  outros  documentos,  de  que  modo  a  ambiguidade  e  a

carnavalização permitiram enfrentar estética e afetivamente as injunções totalitárias do

período.

1“Em 08 de agosto de 1972, em Santa Teresa no Rio de Janeiro, surgiu um grupo teatral que transformou
toda uma geração através de suas apresentações artísticas - era o Dzi Croquettes Formado por 13 homens
- atores/bailarinos - o grupo desde o início foi marcado pela diversidade. Seus integrantes tinham entre 18 e
40  anos,  negros,  brancos,  brasileiros  e  um  norte-americano,  eram  eles:  Wagner  Ribeiro,  Roberto  de
Rodrigues,  Cláudio  Gaya,  Reginaldo  e  Rogério  de Poly,  Bayard  Tonelli,  Paulo  Bacellar,  Ciro  Barcelos,
Leonardo Laponzina (Lennie Dale), Cláudio Tovar, Benedicto Lacerda, Carlinhos Machado e Eloy Simões.
Entre pêlos, barbas, purpurinas e paetês, os Dzi, através de suas performances artísticas, questionaram o
regime de gênero e o estatuto da masculinidade na sociedade brasileira dos anos 70, do século XX” Em:
http://www.encontro2014.rj.anpuh.org/resources/anais/28/1400502156_ARQUIVO_TextocompletoNatanaelS
ilvaAnpuhrj2014.pdf. Acesso em 10/10/2015 



Esses  artistas  surgiram  nos  anos  em  que  se  começava  a  discutir  em  outro

diapasão  questões  relativas  às  mulheres  e  aos  seus  direitos,  iniciava-se  a  chamada

revolução  sexual,  alteravam-se  as  relações  familiares  e  conjugais,  estabelecia-se  a

organização  inicial  do  movimento  gay  e  emergia  na  música  popular  o  movimento

Tropicalista.  Ao  performarem  uma  arte  que  destacava  ambiguidades,  os  artistas

estudados subvertiam padrões de conduta e abriam outras possibilidades de políticas do

comum.

Histórias e memórias

Notam-se  diferentes  ênfases  no  que  tange  aos  trabalhos  da  memória  sobre  a

ditadura e aos aspectos privilegiados pelas pesquisas históricas. Num primeiro momento,

tem-se a tendência de destacar certos mecanismos, algumas ênfases explicativas sobre o

passado. Só após o incremento das investigações nas pós-ditaduras, a memória e os

trabalhos de análise histórica vão abrindo novas perspectivas, enfocando outros temas e

o papel de outros atores.  A história política da ditadura brasileira enfatiza aspectos da

repressão, da luta armada e deixa em segundo plano as oposições de outros grupos não

alinhados com a esquerda mais tradicional, mas que resistiram ao panorama político e

cultural do período. É sabido, como nos mostra Pollak (1989), por exemplo, ao falar das

memórias subterrâneas da segunda guerra, que grupos reprimidos articulam formas de

resistência com estratégias variadas. Ao criticar Maurice Halbwachs, cuja visão enfatizaria

aspectos  uniformizadores  da  memória  coletiva  nacional,  Pollak  nos  aponta  para  a

importância das “memórias subterrâneas”: 

“(...)  essas  memórias  subterrâneas  que  prosseguem  seu  trabalho  de
subversão no silêncio e de maneira quase imperceptível afloram em momentos de
crise em sobressaltos bruscos e exacerbados.  A memória  entra  em disputa.  Os
objetos  de  pesquisa  são  escolhidos  de  preferência  onde  existe  caonflito  e
competição entre memórias concorrentes.” (1989:04)

Não é diferente com o contar e recontar sobre a ditadura brasileira. Deu-se ênfase

maior ao entendimento e revelação das práticas repressivas, o que é necessário numa

sociedade  que  não  consegue  cobrar  o  passado,  punir  torturadores.  Assim,  torna-se

fundamental falarmos dos processos de resistência empreendidos nas ações artísticas,

assim  como  nos  incipientes  movimentos  que  reuniam  as  então  chamadas  minorias:

mulheres,  negros/as,  homossexuais,  índios.  Dentre  estes  grupos,  os  que continuaram

fazendo arte,  produzindo espetáculos  teatrais,  compondo canções e atuando,  mesmo

com toda a repressão e censura durante o período, oferecem importantes informações

sobre outras formas de antagonismo ao regime militar.



Chamando a atenção para a lacuna que existe nos estudos históricos e de outras

disciplinas quanto ao conhecimento das injunções políticas e vivências de homossexuais

durante a ditadura, James N.Green e Renan Quinalha (2014) organizaram uma coletânea

fundamental. Os trabalhos reunidos na publicação evidenciam aspectos cruciais para se

compreender a problemática que envolveu a vida e a sociabilidade de pessoas gays,

lésbicas,  transexuais e bissexuais durante a ditadura. Destaco dois  artigos que foram

responsáveis por atinar meu interesse a respeito do papel que manifestações estéticas

tiveram como possibilidades contestatórias em relação a pressões normativas de gênero

e sexualidade. O primeiro é o de Benjamin Cowan que aborda as múltiplas relações entre

a  doutrina  de  segurança  nacional,  as  ações  repressivas  e  de  censura  sobre  a

homossexualidade: 

“Num momento histórico em que os direitos dos “gays” constituíram
um entre vários movimentos sociais (feminismo, movimentos negro e índio,
campanha pró-anistia) tenuamente aliados nas lutas pelo reconhecimento e
pela  democratização  política,  as  forças  de  segurança  apontaram para  a
homossexualidade,  pública  e  privada,  como  manifestação  da  subversão”
(op. Cit. 28).

A  relação  estabelecida  pelas  forças  da  repressão,  embasadas  nos  ideólogos  da

segurança  nacional  entre  subversão  e  homossexualidade  conduziu  minha  indagação

sobre as alternativas de resistência dadas nas manifestações estéticas que alteravam e

explodiam em suas atuações os binarismos normativos.

Numa passagem inspiradora do artigo de James N. Green na mesma coletânea, a

questão das transformações no campo dos costumes, evidenciada por práticas artísticas,

aponta para a importância da arte,  do “desbunde” e da purpurina como propostas de

resistência:

“Entre os vários exemplos das transformações culturais deste período, que
refletiam  novos  modos  de  pensar  o  corpo  e  o  comportamento,  está  o
tropicalismo,  especialmente  as  representações  pouco  tradicionais  de
Caetano Veloso no palco, entre outros artistas. [...] A roupa audaz, o corpo
masculino em movimento com gestos tidos como femininos e as expressões
de liberdade incutidas nos seus shows ofereciam um modelo alternativo de
masculinidade e de feminilidade que rompia com a rigidez social da época”
(op. Cit. 185).

Neste trabalho, a ambiguidade, a carnavalização, e o papel dado aos corpos nas

atuações dos Dzi Croquettes e de Ney Matogrosso são parte destas novas propostas de

referência para masculinidades e feminilidades, perfazendo, assim, formas especiais de

resistência ao obscurantismo imposto no período ditatorial.

Arte, purpurina e transgressão para resistir

Como as performances estéticas, os figurinos, a maquiagem, os movimentos dos



corpos  enfrentavam  a  moral  de  gênero,  os  “bons  costumes”  durante  a  ditadura?

Confundiam e esgarçavam os estereótipos de gênero: homens vestidos como mulheres,

ampliando as performances de gênero, destruindo marcadores de sexo, raça, classe. O

humor,  no  caso  dos  Dzi,  era  a  pedra  inventiva.  Segundo  Ciro  Barcelos,  um  dos

integrantes  do  grupo,  a  ousadia  e  o  humor  entravam  como  peças  de  resistência:

“Estávamos na contramão do teatro político de esquerda da época. Qual era a melhor

maneira de a gente contestar essa ditadura? Vamos fazer humor. Vamos contestar esse

sistema  homofóbico  e  militar.  E  para  isso,  nada  melhor  do  que  homens  cabeludos

vestidos de mulher”, explica numa entrevista dada a Sérgio Britto, no programa Exílio e

canções2.  Ciro Barcelos diz que o grupo começou “brincando” com sexualidade e que

aqueles momentos eram homofóbicos. Tiveram de fazer um espetáculo para a censura

(em 1973),  três meses depois de Lennie e Ciro terem sido presos e interrogados. Os

censores  implicaram com partes  do  figurino  e,  principalmente,  com o  fato  de  serem

homens vestidos de mulher,  mas de não serem travestis.  A ambiguidade exposta nas

performances dos atores não cabia na visão binária do mundo da censura.

Em depoimento ao Mix Brasil3, Bayard fala que o grupo conseguiu atravessar o

período de intensa repressão e censura, ao contrário de muitos outros que viram seus

trabalhos impedidos de prosseguir, com uma proposta que, “através da dança, da arte”,

permitiu que atuassem no período. Como frisa no mesmo programa, os Dzi eram treze

homens  com  corpos  esculturais.  Na  imagem  abaixo  (Fig.  1),  pode-se  notar  o  uso

transgressor do corpo masculino, parte integrante da proposta de atuação dos Dzi:

2   http://tvbrasil.ebc.com.br/exilio-e-cancoes/episodio/coreografo-ciro-barcelos-e-sua-experiencia-nos-dzi-
croquettes Acessado em 10/10/2015.
3https://www.youtube.com/watch?v=jrxiI1pJF9Q Acessado em 11/10/2015



Fig. 1 https://centermixmovie.files.wordpress.com/2011/07/dzi-croquettes.jpg

Para os grupos comprometidos com as propostas de uma arte engajada, para uma

esquerda que pretendia “ser povo” e fazer uma arte revolucionária, tais ações estéticas

eram criticadas  como sendo  alienadas,  como desbunde.  Essa  denominação  surgiu  a

partir de 1969, designando uma geração de artistas que não participavam da esquerda

tradicional. Vendo retrospectivamente, o desbunde pode ser percebido como outra forma

de resistência à extrema repressão. O período que se inicia no final dos 60 e percorre

toda a década de 70, em que aparecem os Dzi Croquettes e Os Secos e Molhados, grupo

do  qual  sairia  mais  tarde  o  cantor  Ney  Matogrosso,  foi  marcado  por  algumas

peculiaridades interessantes: por um lado, aprofundava-se a repressão aos movimentos

de esquerda com o advento do AI-5; por outro lado, a aliança militar-empresarial (nacional

e  estrangeira)  provocava um crescimento  econômico que permitiu  o  crescimento  das

camadas médias da população. 

Parte  da  juventude  de  então,  marcada  pelo  cenário  repressivo,  desenvolveu

estratégias  de  vida  em  comum  que  resvalaram  nas  práticas  artísticas.  O  desbunde

apontava para outras formas de convivência. Era o tempo em que se vivia nas chamadas

comunidades. O grupo dos Dzi Croquettes foi um dos que aliaram a produção artística

com a vida em comum: todos moravam juntos numa casa, a “Embaixada de Marte”, em



Santa Tereza, no Rio de Janeiro, onde se praticavam outras conjugalidades, sexualidades

dissonantes da norma, tudo aliado a um amplo espírito criativo e profissional.

Os Dzi Croquettes, surgiram em 1972 e atuaram, no Brasil e no exterior até 1976,

em anos extremamente repressivos, depois da promulgação do AI5. Composto por treze

homens que entravam no palco com figurinos ousados para os padrões heteronormativos:

saias, sapatos altos, maquiagem exagerada e usando, além dos adereços e vestimentas,

simples tapa-sexo (Fig. 2).  

Fig 2. Fonte: https://luciointhesky.wordpress.com/2014/10/15/dzi-croquettes-2009/

Todos participavam da versão final do espetáculo, que era coreografado por Lannie

Dale (artista já famoso na época e com boa penetração na TV). Wagner Ribeiro era o

autor  do  texto  teatral,  mas  o  conjunto  de  atores  inseria  os  chamados  “cacos”,  os

improvisos em todas as apresentações, o que certamente dificultou o trabalho da censura.

Os corpos masculinos cobertos com purpurina, as indumentárias e adereços vestidos nos

espetáculos (Figs. 3 e 4)  desestabilizavam o que se definia como “roupas de homem,

roupas de mulher”. A maquiagem e os inúmeros pontos de intervenção espontânea no

decorrer das apresentações consistiam entraves para a ação da censura daqueles dias.

Em geral, os textos teatrais tinham de ser enviados previamente aos censores e, mesmo

com a aprovação destes,  o que surgia  nos improvisos não podia ser  censurado com

antecedência. Mesmo assim, em 1973, Dzi Croquettes é censurado, mas depois de 30

dias é liberado por falta de argumentos consistentes4. Os improvisos e o fato de serem

atores  e  bailarinos  profissionais  e  de  não  estarem  realizando  um  show de  travestis

4  http://interartive.org/2011/02/dzi-croquettes/#_ftn2. Acesso em 09/10/2015



tornavam a ação da censura complicada. Também ocorria de censores comparecerem

aos teatros para assistirem aos espetáculos. Mas como atuar diante de uma ação artística

que quebrava todas as  barreiras,  que desestabilizava conteúdos tradicionais?  Os Dzi

atuavam com muito  improviso,  humor  e destrezas técnicas na dança,  no  canto  e  na

elaboração cênica do espetáculo. Com a “força do macho e a graça da fêmea”, slogan da

trupe, os Dzi Croquettes desestabilizavam as convenções e construíam, esteticamente,

um  lugar  onde  nada  é  estático,  onde  classificações  usuais  não  resolviam  o  que  se

evidenciava nos espetáculos.

Fig. 3: Disponível em: https://fashionkillsme.wordpress.com/2010/10/30/dzi-croquettes-va-

assistir-hoje/



Fig 4: http://okupacao.blogspot.com.br/2010/12/dzi-croquettes-documentario.html

Fig  5:  http://rollingstone.uol.com.br/noticia/dzi-croquettes-a-forca-do-macho-e-a-graca-da-

femea/#imagem0



Fig. 6: https://centermixmovie.files.wordpress.com/2011/07/dzi-croquettes.jpg

Num  intenso  trabalho  de  pesquisa  sobre  o  grupo,  Rosemary  Lobert  (2010),

antropóloga que conviveu com os Dzi  por  muito  tempo,  encontrei  um bordão sempre

utilizado  nos  espetáculos  que  permite  enfatizar  tal  proposta  artística  como um modo

importante de resistência:

“Nem senhores, nem senhoras

Gente dali, gente daqui

Nós não somos homens, também não somos mulheres

Nós somos gene (“...) gente computada igual a você”

Corpo e voz quebrando normas.

Ney Matogrosso aparece em 1973 como integrante dos Secos e Molhados. Já na

formação  do  grupo  percebemos  o  uso  de  vestimentas  e  adereços  que  destacam  a

sensualidade dos corpos (fig .7).  Inicia carreira solo em 1974, e cresce em popularidade. 



.Fig. 7 http://www2.uol.com.br/neymatogrosso/trajet02.html

Em entrevista ao jornal El Pais, Ney aborda a peculiaridade dos anos sessenta e

setenta salientando o conservadorismo na sociedade brasileira dos nossos dias:

“O Rio de Janeiro, nos anos 60, era uma cidade onde de quinta à sábado
você podia andar na rua até cinco da manhã que fervia de gente. Quando
aparecia uma bicha muito louca na rua, o povo aplaudia. Eu achava aquilo
tão engraçado que eu ficava admirado. Eu vinha do Mato Grosso, onde só
tinha um [gay] que passava na rua e só faltava o povo jogar pedra. Isso era
de uma maneira geral, o Brasil era mais tolerante com todas as diferenças e
foi  ficando intolerante.  Quem instituiu  a violência  no Brasil  foi  a ditadura
militar e o povo passou a ser violento.” 5

Ney Matogrosso entende que numa época obscura, onde se propalava o medo e

se disseminava a violência contra qualquer um ou qualquer uma que pudesse parecer

oposição ao regime militar  de  direita  ou  aos propalados “bons costumes”  o papel  de

artistas  como  os  Secos  e  Molhados  e,  posteriormente  o  seu  próprio  permitia  uma

ventilação, uma outra válvula para se lidar com tampos duros: 

“Existia  um perigo  no  seio  do  Brasil:  a  expressão.  As  pessoas  não  se
expressavam.  Estou  falando  de  uma  época,  em  que  três  pessoas  não
podiam  se  encontrar  numa esquina,  porque  a  polícia  desfazia  o  grupo.
Estamos falando de uma época negra no Brasil,  onde as pessoas eram
torturadas, assassinadas, suas casas invadidas e não existia o menor direito
individual. Vivia-se sob um constante terror pairando sobre nossas cabeças.
Fui preso porque meus cabelos eram compridos e minha calça, apertada.
Fui parar numa delegacia, onde me ameaçaram de estupro e até morte. Só
não me torturaram porque avisei que meu pai era militar. Existia um anseio
por parte do povo brasileiro, de expressão. O Secos e Molhados foi uma

5  http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/14/cultura/1444833284_230979.html



grande válvula de escape”. 6

Não concordo com a ideia de escape colocada pelo cantor. Mais do que escape, tais

artistas estavam construindo outras formas de resistência política. Ao evidenciarem seus

corpos esguios cobertos de purpurina e bem trabalhados, ao exporem sensualidade e

quebrarem dinâmicas  normativas  estavam,  na  verdade,  desestabilizando  o  panorama

repressivo.

6  http://www2.uol.com.br/neymatogrosso/depoim08.html



É na continuidade de seu depoimento a respeito  de sua trajetória  particular  que Ney

Matogrosso evidencia o quanto a censura de direita e a censura incorporada pelos meios

de  comunicação  da  época  não  conseguiam  lidar  com  a  irrupção  de  um  artista  que

destacava o ambíguo: 

“Quando eu acabava de cantar "Barco Negro", a banda mantinha o ritmo e
eu chorava. Uma crítica comparou meu choro ao de uma rameira. 'Onde já
se viu homem cantar música no feminino?'. [...] Logo que eu saí dos Secos
e Molhados meu nome não pôde ser publicado no JB durante dois anos. O
editor dizia que eu era um travesti e que não se publicava nome de travesti
no Jornal do Brasil.”7

Concluindo

“Não somos homens nem mulheres, somos pessoas”, diziam os Dzi Croquettes em

seus espetáculos. Barbas, pelos nas pernas e braços esguios de bailarinos treinados;

corpos inteiramente cobertos de purpurina; vestidos com tapa-sexo, sutiãs e envoltos em

plumas e paetês – os artistas estudados desafiavam os padrões de gênero e sexualidade

defendidos pela direita e pela esquerda durante os anos em que a chamada contracultura

instalava-se na sociedade brasileira.

Uma voz associada à vibração das vozes femininas, uma sensualidade exuberante

e uma presença transgressora no palco, desestabilizavam expectativas: um cantor? Um

homem? Um travesti? Uma maquiagem exagerada, roupas e adereços sensuais e que

remetiam a ícones da cultura popular e do mundo do Rock, expressão corporal dinâmica

que  abusava  propositadamente  de  requebros  e  jogos  de  quadris,  Ney  Matogrosso

7  http://www2.uol.com.br/neymatogrosso/depoim08.html



contrastava  com  a  moral  vigente  e,  assim,  disseminava  resistências  possíveis  numa

época de marcada pela censura e de preconceito contra todos e todas que estouravam os

limites normativos.

Em ambos os casos, as performances artísticas implodiam postulados de gênero e

sexualidade.  Consistiam  atuações  extremamente  bem  elaboradas  do  ponto  de  vista

técnico-artístico,  que  estavam  vinculadas  às  alterações  comportamentais  do  período.

Apresentavam outras maneiras de construção dos corpos e outras formas de resistência

ao imposto pela ação ditatorial.

Ao contrário do que se poderia pensar, mesmo com a intensificação da censura e

da repressão na década de 70, as ações artísticas discutidas acima atestam que a arte

soube  criar  outros  focos  de  resistência.  Estas  manifestações  envolviam  um  não

alinhamento com a chamada esquerda tradicional. Diziam respeito à transformação do

binarismo maniqueísta vivido nos anos 60, por exemplo, em outras ideias e propostas: a

ênfase  na  esfera  pessoal  como  esfera  política  (herança  feminista,  por  certo);  a

incapacidade do projeto de uma arte “pelo povo”, propalada pela esquerda, de perceber

tanto  as  alterações  comportamentais  quanto  as  relações  não  inocentes  entre

trabalhadores/as e o poder. O desbunde e a purpurina contribuíram para tanto. Por fim,

foram práticas estéticas que apontaram para a estreiteza das ideias propaladas pelos

ideólogos  e  profissionais  da  segurança  nacional.  Estes,  ao  tentarem  fazer  com  que

todos/as obedecessem, não puderam ver que a diferença estava em toda parte. 
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