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INTRODUÇÃO 

 

O objeto dessa análise é o documentário Dzi Croquettes, ao qual se 

relatou a trajetória do grupo que iniciou na década de 70, homens travestidos 

apresentando números de dança e pequenas cenas de atuação com conteúdo 

cômico imitando o cotidiano, nós relacionaremos o documentário em si com 

sua questão de gênero, sua importância e porquê chegou a gerar um produto  

cinematográfico em formato de documentário. 

Assim, investigou-se a repercussão desse documentário no contexto 

sociocultural, através das críticas positivas/negativas sofridas e veiculadas na 

mídia escrita, e também a recepção pelo público, festivais, e também por meio 

dos dados da ANCINE, seu espaço no ano de lançamento e a quantidade de 

salas de exibição disponibilizadas e orçamento. 

Neste trabalho tomamos como método de pesquisa a análise de 3 

matérias diferentes em relação a visibilidade ligando com suas premiações 

entres os anos de 2009 e 2011, análise de tabelas da ANCINE no ano de 2010 

datando todos os filmes exibidos, público, renda, monitoramento da TV paga 

para que possamos descobrir o espaço que o documentário tem no Brasil e 

como o documentário protagonista se desempenhou no seu ano de 

lançamento.Procurando saber mais sobre a história do documentário, como o 

cinema chegou nesse formato, este trabalho também traz as possibilidades do 

produtor cultural se relacionar com a indústria audiovisual, analisando as 

tabelas e como um documentário tratando um grupo considerado minoria pela 

questão de gênero tendo destaque. 

 

DOCUMENTÁRIO 

 



A manifestação estética da qual trataremos chamada de sétima arte, o 

cinema, vem construindo-se desde o ano 1895, ao longo dos tempos os 

aparelhos que capturavam as imagens, assim como os grandes produtores, 

diretores e atores, foram se desenvolvendo. 

Segundo Lucena (2012) documentar com uma câmera é o primeiro ato 

cinematográfico, presente nos registros iniciais dessa arte, feitos pelos irmãos 

Lumiére. Porém, Lucena ressalta que nem toda obra documental é um 

documentário, as obras dos irmãos Lumiére não apresentavam ainda uma 

problemática.  

E com isso podemos apresentar neste texto uma citação do primeiro 

homem, cujo era um cineasta Robert Flaherty que em 1922 produziu o primeiro 

documentário da história do cinema, com a obra Nanook, o esquimó (ANO) é, 

no entanto, nos anos 20 que se começa a consolidar uma ideia de 

documentário.  Então assim começo com uma citação: 

"A ideia do documentário, em suma, exige apenas que as 
questões de nosso tempo sejam trazidas para a tela de uma qualquer 
maneira que estimule nossa imaginação e torne a observação destas 
questões um pouco mais ricas que até então. De um certo ponto de 
vista, se confunde com jornalismo; de outro, pode elevar-se à poesia 
ou ao drama. E de outro ainda, sua qualidade estética resulta 
simplesmente da lucidez da exposição." 

Como este cineasta introduziu o que seria uma antropologia visual, ele 

deu o conceito que iniciamos a desenvolver aqui, documentários podem ser 

histórias contadas de diversas maneiras, essas maneiras podem vir em várias 

visões retratadas na tela em forma de histórias contadas em formato de 

entrevista, dando aspecto emocional ou não. O documentário, expõe uma 

história que pode ser atual ou não, mas que de certa forma sendo gravada, em 

forma de entrevistas ou apenas um jogo de imagens e uma longa narrativa ao 

som de algum timbre humano ela é um registro.  

A história do documentário no Brasil segue passos semelhantes à 

trajetória na Europa e América do Norte. Os primeiros registros documentais 

surgiram no início da Sétima Arte; mas, assim como nos outros continentes, 

não era conhecido o documental. As primeiras tomadas foram registradas 

pelos irmãos Segreto de origem ítalo-brasileira, Paschoal e Gaetano, que foram 

os pioneiros no cinema brasileiro, unindo-se ao um terceiro elemento chamado 

José Roberto Cunha Sales registravam intervenções em outros países, 



abrangendo seus olhares e conhecendo as variadas dinâmicas pela Europa e   

assim alguns meses depois dos irmãos Lumiére terem apresentado seu longa 

metragem os dois trouxeram a novidade de Paris para o Brasil, então em 1897 

inaugurando a primeira sala de cinema no Brasil. Segundo Ramos (2008), 

documentário tem um roteiro aberto e desenvolve-se além do esperado, de 

forma a nos surpreender. Ele é incrivelmente criativo na forma em que é 

apresentado. Uma obra documentária tende a trazer, na maior parte das vezes, 

uma história real, histórica e com grandes fatos, além de revelar ao 

conhecimento do público momentos impactantes de grande reflexão. Portanto, 

a relevância da produção documentária no mercado de cinema, em geral, faz-

se presente neste trabalho através de análise de um documentário de origem 

brasileira em comparação à indústria cinematográfica de qual modo ele é 

apresentado. 

Segundo Barone podemos seguir uma tríade simples (produção, 

exibição e distribuição) para melhor entendimento e produção de qualquer obra 

audiovisual, então encaixada perfeitamente ao documentário. Produção 

corresponde ao campo específico que concentra o processo de criação e 

elaboração do produto audiovisual. 

 

DZI CROQUETTES, O DOCUMENTÁRIO 

O documentário Dzi Croquettes, foco principal de análise deste trabalho, 

foi produzido no ano de 2009 e lançado no dia 17 de julho de 2010. Com 

duração de 110 minutos, apresenta a história da trajetória do grupo Dzi 

Croquettes, que segundo matéria da Saraiva Conteúdo este grupo com 13 

homens barbados e de pernas cabeludas vestindo trajes femininos e 

maquiagem extravagante, atuando, dançando e cantando em performances 

provocativas e com forte conteúdo crítico, marcou o cenário artístico nacional e 

internacional nos anos 70. A trupe tinha à frente o bailarino, cantor e coreógrafo 

nova-iorquino Lennie Dale e o autor Wagner Ribeiro de Souza. Dale, egresso 

dos palcos da Broadway, destacou-se artisticamente no Brasil entre os 

expoentes da MPB nos anos 1960. 

Maior parte dos seus integrantes vinha da região sudeste do Brasil, mais 

precisamente do Rio de Janeiro, onde houver os primeiros encontros, formando 

o grupo. Já na obra audiovisual alguns dos nomes que compõe um pequeno 



elenco dos entrevistados Liza Minnelli, Gilberto Gil, Marília Pêra, Nelson Motta, 

Cláudia Raia, Pedro Cardoso e Betty Faria junto a uma edição de imagens 

gravadas recuperadas de um show na Alemanha, registro resgatado pelos 

produtores do filme. 

No período da execução deste documentário, os produtores Tatiana Issa 

e Raphael Alvarez tiveram a felicidade de encontrar um único registro de um 

show gravado em Paris por uma equipe Alemã. 

Assim, Tatiana, que era filha de um dos membros da equipe técnica do 

grupo, através dessas imagens e de depoimentos de entes queridos que 

passaram, ao longo dos anos com o grupo em sua longa aventura e alguns dos 

artistas que fizeram parte do grupo ainda vivos. 

O documentário vai citando cada um dos artistas que pertencia ao 

grupo, suas influências, seus relacionamentos, os acontecimentos, os grandes 

impactos, os grandes shows, as coreografias, as suas caracterizações, seu 

impacto no cenário da ditadura, as complicações com as drogas e suas 

questões de identidade e gênero dentro do grupo. 

A obra foi bem aclamada pela crítica, principalmente em festivais. O 

olhar da produtora fez com que a edição fosse levada a um rumo de teor 

sentimental, ressaltando a sua relação com a trupe dos Dzi’s, já que a 

produtora Tatiana Issa é filha de um dos membros da equipe técnica, com isso 

em sua infância frequentava o camarim das apresentações vendo a rotina dos 

atores e bailarinos. No subtítulo a seguir veremos o destaque nos festivais, 

suas críticas, dados fornecidos pelas tabelas da ANCINE (Agência Nacional de 

Cinema). 

 

DADOS DE MERCADO 

 

No ano de 2010, segundo pesquisas nos acervos da ANCINE (Agência 

Nacional de Cinema), a tabela,  (em anexo) inclui filmes brasileiros e 

estrangeiros, registrados no período de 01 de janeiro a 30 de dezembro de 

2015. Sendo assim, foram exibidas ao público, pelas salas de cinema, 

trezentos e duas obras audiovisuais, sendo quarenta e cinco delas 



documentário. Destas, há trinta e duas brasileiras, cinco americanas, cinco 

francesas, uma do Reino Unido, uma colombiana, uma alemã e uma italiana. 

             

Apesar do maior número de documentários serem de origem brasileira, 

suas salas de cinema não foram preenchidas com um número de espectadores 

tão alto, levando em considerando o documentário e ano de 2010, seu 

lançamento, contando com as obras de todos os países citados o maior público 

foi conquistado pela produção “Senna” vinda do Reino Unido, reunindo um 

público de exatamente 216.507 pessoas, arrecadando uma renda bruta de R$ 

2.325.695,00 exibida em 111 salas por todo país ou possivelmente nos maiores 

centros, já o menor público fico com “Depois de Ontem, Antes de Amanhã”, 

brasileiro, assistido por 85 pessoas apenas e com renda bruta de R$908. 

E o Dzi Croquettes, foi exibido em 6 salas de exibição, durante sua 

exibição foram ocupadas no máximo 9, sua renda bruta foi de R$230.371,21 

com um público geral de 24.348 pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar também que analisando os dados da ANCINE, podemos 

ver que foi criado um projeto1 Dzi Croquettes- A força do macho e a graça da 

fêmea pela SALIC (Sistema de Apoio ás Leis de Incentivo à Cultura) submetido 

pela empresa que produziu o longa existente, a TRIA PRODUCTIONS E 

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, pelo estado do Rio de Janeiro, porém o projeto foi 

cancelado por não atingir o valor necessário para a produção e proposta que 

foi um pouco diferente da que podemos analisar. 

                                            
1 

http://sad.ancine.gov.br/projetosaudiovisuais/ConsultaProjetosAudiovisuais.do;jsessionid=279C

2B420DB4360B4FBB512692BDCF46?method=detalharProjeto&numSalic=080317 

 

http://sad.ancine.gov.br/projetosaudiovisuais/ConsultaProjetosAudiovisuais.do;jsessionid=279C2B420DB4360B4FBB512692BDCF46?method=detalharProjeto&numSalic=080317
http://sad.ancine.gov.br/projetosaudiovisuais/ConsultaProjetosAudiovisuais.do;jsessionid=279C2B420DB4360B4FBB512692BDCF46?method=detalharProjeto&numSalic=080317


Claramente com a comparação, podemos ver que mesmo no formato de 

documentário, as obras estrangeiras como “Oceanos” da Playarte, de origem 

francesa, ganhou 17 salas em seu lançamento e o mesmo número foi de salas 

ocupadas, ainda sim em relação ao Dzi arrecadou R$150.250,24 e seu público 

gerou em torno de 15.240 pessoas, mesmo com dados como esses abaixo dos 

dados captados pelo Dzi croquettes, analisando a tabela claramente, estas 

obras ganham maior números de salas em relação às brasileiras, as produções 

nacionais nem sempre tem os mesmos incentivos fiscais, como Salic (Sistema 

de Leis de Incentivo à Cultura) que existe pode ser submetido em quase todos 

os estados do Brasil, temos ainda a Lei Rouanet, fora editais que podem servir 

de apoio para a captação de recursos, como os do Itaú Cultural, Santander 

Cultural, entre outros, produção e distribuição comparadas as de outros países, 

que tem aparentemente apoio maiores e recursos para filmes independentes, 

citando grandes estúdios da América do Norte, exemplos mais claros cabem a 

Hollywood, que obtém estúdios de gravação como a Universal que por diversas 

vezes aparece nesta tabela da ANCINE. Nessa batalha ainda há muito mais a 

relacionar com os formatos em si. Por exemplo, dessas 302 produções, temos 

149 delas americanas e 79 brasileiras, isso apenas destacando nosso país e o 

país que mais produz filmes no mundo (EUA), destacando dentre os citados o 

formato de documentário perde espaço para filmes de animação e comédia 

estrangeiros. 

 

JANELAS DE EXIBIÇÃO E FORTUNA CRÍTICA 

 

Em suas várias janelas de exibição, de acordo com BARONE(2008), o 

procedimento de produção de uma obra cinematográfica é desempenhar  um 

padrão geral de sistema, cuja complexidade decorre, em grande parte, da 

especialização e fragmentação de tarefas e do modo descontínuo de realizá-

las2. No fluxograma desta metodologia, as diferentes atividades são ordenam-

se em três etapas denominadas: pré-produção, produção e pós-produção, 

temos os festivais aos quais  o Dzi foi submetido desde o ano de 2009 a 2010, 

como forma de difundir a obra em si, projetando melhor sua visibilidade. Os 

destaques começam em 2009 quando ganha no Festival do Rio (Rio de Janeiro 

International Film Festival) - Best Documentary Jury Award e Festival do Rio 



(Rio de Janeiro International Film Festival) - Best Documentary Audience 

Award, então lançam-se as críticas nos cadernos de cultura, blogs e jornais 

logo no começo do ano seguinte. Um deles que ganha destaque neste trabalho 

é da Revista Cinética (http://www.revistacinetica.com.br/dzicroquettes.htm) que 

leva o título de “Dzi Croquettes, por Tatiana Issa e Raphael Alvarez (Brasil, 

2009)” por Eduardo Valente, esta matéria vem a citar o documentário como 

Explosão Arqueológica nas palavras do autor do texto, traçando uma linha em 

que descreve como um documentário que já é bem utilizado, por ser 

“informartivo”, abrangendo que a obra é transparece o meio artístico em meio a 

ditadura militar, dando um ar ácido a como o documentário é descrito e as 

pessoas se desempenham nas entrevistas. 

Em  2010 - Festival IN-EDIT 2010 - (In-Edit Documentary Film Festival) - 

Best Documentary Award, LABRFF 2010 - (Los Angeles Brazilian Film Festival) 

- Best Documentary Award, San Francisco International LGBT Film Festival - 

Frameline Outstanding Documentary Jury Award, 2010 - Dance, Camera, West 

Los Angeles - DCW 2010 Best Outstanding Documentary Jury Award, Brazilian 

Film Festival of MIAMI Miami- Best Film By the Audience Award, Brazilian Film 

Festival of LONDON London, U.K - Best Documentary Jury Award  e em 

especial 2010 - Torino International GLBT Film Festival Torino, Italy - WINNER 

Best Documentary Audience Award Torino GLBT Film Festival que é 

organizado pela "L'altra Comunicazione" Associação Cultural e do Museu 

Nacional do Cinema na Itália, entramos nesse tema unindo a crítica da Saraiva 

Contéudo(http://www.saraivaconteudo.com.br/Materias/Post/10357) em 

meados de 2010 dando mais ênfase ao retrato sentimental que havia no 

conteúdo e ressaltando a trupe e seu legado que segundo a matéria são 13 

homens que representavam figuras másculas travestidos femininamente de 

forma exuberante e maquiados, atuando, dançando e cantando em 

performances provocativas dando destaque a frase que o grupo reproduzia 

“Não somos homens, nem mulheres, nós somos gente. ”, a partir disso a 

matéria deixa algo similar com os pensamentos de Jutith Butler, sexo é algo 

imposto e gênero algo culturalmente construído.  

Já em 2011, entramos com maior visibilidade internacional em relação a 

críticas sendo este documentário citado pelo jornal internacional The New York 

http://www.revistacinetica.com.br/dzicroquettes.htm
http://www.saraivaconteudo.com.br/Materias/Post/10357


Time (http://www.nytimes.com/2011/11/18/movies/dzi-croquettes-revisits-

brazilian-dance-troupe-review.html) segundo a matéria o filme afirma uma a 

importância histórica do grupo mas não medisse como uma peça de erudição 

histórica, que chega a ser uma exploração comovente do ciclo de vida da trupe, 

mesmo que tenha sido uma nota sucinta, o documentário que tem produção 

internacional também teve uma boa fase de críticas nesse ano e alcançou 

notoriedade, nos festivais brasileiros, como: 2011 - SESC Best Films of the 

Year Sao Paulo, Brazil - WINNER Best Documentary of the Year ,2011 - 

Brazilian Academy Awards Grande Prêmio do Cinema Brasileiro - Brazil. 

WINNER Best Documentary , 2011 - Brazilian Academy Awards Grande 

Prêmio do Cinema Brasileiro - Brazil. WINNER Best Editing , 2011 - Brazilian 

Golden Globes ACIE Foreign Press Awards - Brazil. WINNER Best Film of the 

Year . 

Mudando para outro termo especifico de janelas de exibição a maioria 

dos filmes exibidos são americanos pela sua produção em massa e voltada em 

sua maior parte para a indústria do entretenimento. Assim fazendo com que as 

produções nacionais percam espaço nas grades de exibição, no Brasil, o 

documentário foi distruibuído e exibido várias vezes pelo Canal Brasil. 

Porém dados da ANCINE, mostram que 40,4% das exibições nem nosso 

país são de origem estadounidense e apena 26,6% de origem brasileira. Tanto 

nos cinemas como nas assinaturas datadas a renda adquirida pelos EUA em 

relação a direitos de imagens são na soma de R$ 1.005.142.96 tornando mais 

uma vez nossa renda adquirida automaticamente mais baixa. 

 

http://www.nytimes.com/2011/11/18/movies/dzi-croquettes-revisits-brazilian-dance-troupe-review.html
http://www.nytimes.com/2011/11/18/movies/dzi-croquettes-revisits-brazilian-dance-troupe-review.html


CONCLUSÃO 

 

A realização deste trabalho foi enriquecedora, devido as pesquisas 

feitas, sites acessados, artigos e livros lidos. Resultado não satisfatório devido 

ao espaço que o documentário obtém perante aos outros formatos, porém 

duvidas esclarecidas perante aos meus questionamentos. 

Alguns estudos, como artigos sucintos, livros  apontam pesquisas sobre 

a ANCINE,  relacionando os filmes nacionais com filmes estrangeiros.. 

Nas pesquisas realizadas em artigos encontrou-se tabelas e 

periodicidade dos arquivos audiovisuais datados e localizada no Brasil, desde 

trabalhos com 7 anos de análise a décadas de estudo.  Com isso, diante ao 

espaço no cinema no Brasil mostram índices deficitários das janelas exibição 

que as obras nacionais ganham no próprio território de produção, concorrência 

com formatos de outras nacionalidades e com outras produtoras, distribuidoras 

e estúdios. 

 Existem poucos estudos de origem acadêmica e publicados por revistas 

especificas trantando de documentários ou comunicação de minorias que 

comparem os dados de mercado, fortuna crítica e janela de exibição que 

difundem tais obras, assim como neste trabalho   a importância de 

documentários tratando das minorias e assuntos como identidade e gênero,  

 Então com Lucena analisou-se de forma rasa a obra “Como fazer 

documentários: conceito, linguagem e prática de produção. ” De 2012, para 

entender a base da história do elenco contado fui atrás de títulos que me 

remetessem a história teatral e rotulação de gênero no artigo de Juliana 

Gonzaga Jayme “Travestis, Transformistas. Drag-Queens, Transexuais: 

Pensando a construção de gêneros e identidades na sociedade 

contemporânea” de um livro que retratam comunicação e mídia das 

minorias.(vai aparecer quando cito lá em cima sobre o festival de torino que 

ganhou pela temática logo assim já cito gênero) 

Ainda que a produção cultural não seja popular,de forma geral, já que 

aprendemos e convivemos em nosso cotidiano com profissionais da produção 

cultural não formados concorrendo com alunos graduandos e graduados assim 

como eu, no mercado de trabalho, tendo em vista que no Brasil o conceito de 

produção cultural surge nos anos 90. Deve se levar em consideração as 



lacunas que existem no campo de pesquisas, relacionados a histórias que 

poderiam ser arquivadas, histórias como as deste documentário que fazem que 

ocorreram em plena década de 70 em meio ao cenário da ditadura militar, as 

histórias que fazem parte do arquivo do que os cidadãos brasileiros viveram 

seja nessa época ou em qualquer outra, quando se fala em catalogar e 

registrar, se fala em criar conteúdo para documentários assim para gerações 

futuras, conhecerem de certas forma influências e grupos que acabaram por 

cair em esquecimento ou/e suas referências na evolução dos documentários.. 

Só que os problemas além do formato de documentário não ser uma área 

expansiva e popular, há falta de apoio devido a burocracia enfrentada desde a 

passagem de um projeto que está em papel sendo enviado e analisado a 

realização dos mesmos, o produtor cultural deve que trabalhar ou obter a 

intenção de trabalhar com a indústria cinematográfica fazer uso das tabelas da 

ANCINE, para ao menos situar-se no campo e faze uso da sessão de 

observatório no site assim como o catálogo de festivais que ocorrem em 

território nacional. Meu interesse acabou por se tornar na curiosidade de como 

surgiu o formato de documentário e porque história como as desse 

documentário são contadas e que espaço ganham na televisão, cinema, 

festivais e possivelmente entender porque certos projetos são cancelados 

sendo submetidos pelas formas de captar recursos que comento nos capítulos 

acima.  

 

Um dos grandes ensinamentos ou possibilidades de ensino na 

graduação de Produção e Política Cultural, era passar a sabedoria de como 

lidar com a burocracia de um projeto independente de seu evento ter a 

possibilidade de ser aceito, pois um produtor cultural se envolve em 

basicamente todas as etapas de seja lá qual for do evento, projeto e atividade 

em que está produzindo, afinal ser produtor é estar presente da pré a pós-

produção, de como difundir a cultura. Em disciplinas como Economia de 

Cultura, pesquisamos projetos, em Projeto Cultural I,II e ;III aprendemos como 

elaborar um projeto e torna-lo plausível, além claro das matéria base, como 

sociologia, antropologia e administração por exemplo que nos preparam para 

ampliar nossos olhares e reconhecer as culturas. Assim poderemos fazer jus 



ao que quero seguir pós-graduação, trabalho com cinema e temáticas como 

gênero 
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