Caderno de
Conceitos

Capa: modelo usa roupa em Polybel.
Foto: Valentim/acervo IZA
Foto: Norma Pereira/acervo IZA

C A D E R N O D E C O N C E I T O S – O C U PA Ç Ã O Z U Z U

U

ma das combinações de roupa mais comuns hoje em dia é a calça jeans
com camiseta. Podemos encontrar essa combinação nas escolas, nas ruas
e nas passarelas de moda, em pessoas de diferentes classes sociais e sexo. É
provavelmente o artigo de moda mais democrático e popular existente. Você já
havia reparado nisso?
Mas não foi sempre assim. Essa vestimenta foi criada para o trabalho pesado nas
minas de ouro americanas em meados do século XIX e inicialmente era utilizada
somente por homens.
Nos anos 1950, por causa do filme Juventude Transviada, o jeans virou símbolo
de rebeldia para o público jovem e nos anos 1970 foi adotado pelos hippies como
peça do visual largado, antimilitarista e unissex. A primeira vez que o jeans subiu
às passarelas foi na década de 1970, durante uma apresentação de Calvin Klein.
O estilista foi bastante criticado pelos mais conservadores, que aos poucos se deram
conta do potencial expressivo da peça.
Você já havia pensado na história que uma peça de roupa pode carregar?
Gostaríamos de abordar essa questão com base nas criações da designer de
moda Zuzu Angel.

Quem foi
Zuzu?
A mineira Zuleika de Souza Netto
iniciou sua produção de moda num
pequeno ateliê em sua casa no Rio
de Janeiro, após o casamento com o
americano Norman Angel Jones. Era
conhecida inicialmente como Zuzu
Saias, mas com a conquista de novas
clientes ampliou sua produção, passando
a ser chamada de Zuzu Angel.
A costureira e estilista ficou nacional
e internacionalmente conhecida,
sempre se mostrando ousada e original.
Como disse sua filha Hildegard Angel,
“os panos de colchão de suas primeiras
saias depois viraram moda, bem como
o zuarte e as fitas de gorgorão. Ela
usava tudo como recurso imaginativo,
já que não dispunha de capital para
comprar tecidos caros”.
Na época em que iniciou a
carreira, as passarelas internacionais
ditavam moda no Brasil. Zuzu
sempre deu a devida importância
à França como país histórico na
produção de moda e usou Paris como

Foto: Álbum de família/acervo IZA
Modelos usam look Maria Bonita com acessórios de
Ethel Moreira Costa e chapéus de Maria Augusta; a
modelo é Adalgisa Colombo, Miss Brasil em 1958.
Foto: Valentim/acervo IZA

inspiração para suas coleções, até
mesmo com relação a padrões de
qualidade, mas sempre acrescentando
algo de único.
Observe as roupas apresentadas na
imagem ao lado. Reflita sobre possíveis
contextos a que estas criações remetem.

Z

uzu Angel, ao longo de sua
carreira, tomou como referência
temática o cangaço, as rendas
e as baianas. Usava sempre tecidos
exclusivos com estampas florais,
borboletas e pássaros, que lembram
a fauna e a flora brasileiras. Assim
como os franceses bordavam pedras
preciosas em suas peças exclusivas,
Zuzu bordava pedras semipreciosas
nacionais e conchas, evidenciando o
caráter nacional.
A sua primeira coleção lançada
nos Estados Unidos, batizada de
International Dateline Collection I,
foi dividida em três partes: a primeira
inspirada nas baianas e em Carmen
Miranda; a segunda no casal Lampião
e Maria Bonita; e a terceira e última
nas mulheres, com aplicação de rendas
artesanais nunca antes utilizadas na
moda brasileira.
Muitas vezes a designer mesclava
materiais nobres a outros considerados
na época indignos de uma produção de
qualidade, lançando um novo olhar para
os produtos nacionais. Em sua célebre
frase “Eu sou a moda brasileira” Zuzu
nos apresenta uma questão importante.

Na sua opinião, o que
poderia tornar uma roupa
parte da nossa identidade?

“EU SOU A MODA
BRASILEIRA.”

De quais maneiras a moda pode ser política?
Quando Zuzu questiona a moda
nacional, ao trazer novas referências
e matérias-primas, ela já propunha
um posicionamento político. Mas essa
não foi a única abordagem política
em sua obra.
Nos anos 1970, o movimento
feminista retorna com muita força e
Zuzu inclui esse tema em suas criações.
Um exemplo disso é a confecção de
várias peças de vestuário que dispensam
o uso de sutiã e cinta, por meio de uma

A modelo Adalgisa Colombo usa look Maria Bonita
com acessórios de Ethel Moreira Costa e chapéu de
Maria Augusta. Foto: Valentim/acervo IZA
Elke Maravilha em estúdio no Rio de Janeiro

nova modelagem que dava sustentação
ao corpo feminino. Segundo a própria
designer, “o caminho para a libertação
da mulher está na negação da própria
moda que a escraviza” (Jornal do
Brasil, 31 de janeiro de 1969). Em suas
coleções ela trata indiretamente da luta
feminina pela igualdade nas condições
de trabalho e também procura usar
tecidos sintéticos e fazer peças únicas
e práticas – como o macacão –, que
facilitavam a vida da mulher da época.

Vamos olhar atentamente para dois vestidos produzidos por Zuzu Angel em
momentos diversos de sua trajetória.

Quais elementos
conseguimos perceber em
cada peça que nos ajudam a
entender a atmosfera em que
foram criadas?
A peça da direita é um vestido de
noiva bordado com flores coloridas.
Um vestido desse caráter por si só já
é carregado de significados. Observe
a aplicação das rendas e o corte mais
limpo na saia. Apesar de ser um vestido
de noiva, será que para a época ele
era convencional? Será que podemos
relacionar esse tipo de bordado a uma
produção mais tradicional do Brasil?
Zuzu sempre trazia algo de
inovador para a sua produção, em
alguns momentos de forma mais
sutil, como nesse vestido de noiva, em
outros mais transgressor, como na sua
célebre “noiva de calças”. Observando
o outro vestido, da página seguinte,
que faz parte da coleção O Anjo
Desamparado, você o associaria a uma
linguagem sutil ou transgressora?
Em 1972, foi lançada a International
Dateline Collection IV – O
Anjo Desamparado – a quarta
das sete coleções International Dateline.
Nela, Zuzu deu continuidade à produção
de 1971, na qual vestidos brancos eram
cobertos por desenhos de traços infantis.
Talvez fora do contexto, esses
desenhos nos lembrem somente o
universo infantil. No entanto, eles

Ambos os vestidos são
brancos com bordados
manuais coloridos,
mas quais são suas
particularidades?

são vistos pela primeira vez em suas
coleções num desfile único na moda
internacional, em que Zuzu faz, pela
primeira vez na história, um protesto
por meio da moda e inaugura a crítica
política nessa área de expressão.
Muitas vezes associamos moda
à superficialidade, mas como em
qualquer outra manifestação cultural
ela é reflexo da sociedade na qual é
criada, se modifica com ela e também é
capaz de modificá-la.
No início deste caderno falamos
como o trabalho de Zuzu reforçou
algumas mudanças sociais por meio de
peças de roupas como a calça jeans,
com seu caráter rebelde e unissex; as
roupas que libertavam a mulher do
uso de cintas modeladoras e de sutiã,
ajudando a reforçar as mudanças na
condição social feminina no Brasil dos
anos 1960; e as apresentadas no desfile
da coleção International Dateline
III, no qual a estilista se utilizou da
linguagem da moda para criticar
internacionalmente o regime militar.
Vestido de protesto político, coleção International
Dateline Collection III, 1971, bordados manuais com
detalhes à máquina. Foto: André Seiti
Noiva, coleção International Dateline Collection I,
1970. Foto: André Seiti/acervo IZA

E que tipos de desenho foram
bordados? Você consegue ver
canhões, tanques, grades,
pássaros negros? O que esses
desenhos simbolizam?

“HÁ QUATRO MESES, QUANDO COMECEI
A PENSAR NELA [A COLEÇÃO], EU ME
INSPIREI NAS FLORES COLORIDAS E NOS
BELOS PÁSSAROS DO MEU PAÍS. MAS,
ENTÃO, DE REPENTE, ESSE PESADELO
ENTROU EM MINHA VIDA E AS FLORES
PERDERAM O COLORIDO, OS PÁSSAROS
ENLOUQUECERAM E PRODUZI UMA COLEÇÃO
COM ENREDO POLÍTICO. É A PRIMEIRA
VEZ, EM TODA A HISTÓRIA DA MODA, QUE
ISTO ACONTECE. ASSIM, ESPERO QUE ESSA
NOITE CONSEGUIREI FAZÊ-LOS PENSAR NO
ASSUNTO, COM ESTA COLEÇÃO.”
ZUZU ANGEL, 1971
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ditadura militar se instaurou em
1964 no Brasil e privou nossa
nação de liberdade de expressão,
utilizando-se de meios como repressão,
prisões e tortura.
O Ato Institucional nº 5 foi o mais
repressivo. Ele justificava qualquer ação
militar tendo por base a preservação
da “ordem”, da “segurança nacional”,
da “moral” e da família. A censura à
imprensa e aos meios de comunicação,
bem como às produções artísticas e
culturais, era explícita.
Zuzu Angel perdeu seu filho Stuart
Angel Jones nesse período – assim como
inúmeras mães da América Latina

dominada por ditaduras militares –,
mas foi corajosa ao insistir na luta
contra o regime, não se calando ante o
desaparecimento do filho.
Stuart Angel era militante do
Movimento Revolucionário 8 de
Outubro (MR-8) – um dos grupos
que visavam à derrubada do regime
ditatorial pela via armada. Desapareceu
em 1971 e Zuzu usou todos os
recursos possíveis para localizá-lo,
tentando persuadir as forças militares
que omitiam informações acerca do
paradeiro dele. A polícia e as forças
armadas negavam a prisão de Stuart
e mantinham a busca pelo acusado de

atividades subversivas. Somente em
1975 a suspeita da morte do filho foi
confirmada, quando Zuzu recebeu uma
carta escrita dois anos antes por Alex
Polari de Alvarenga, testemunha da
tortura e da morte de Stuart.
O impacto internacional do
desfile protesto foi bem diferente
do nacional. A imprensa brasileira,
sob forte censura, não mencionou o
conteúdo político da coleção, dando
destaque para as duas primeiras
partes, que não eram relacionadas
ao protesto, e comentando somente
O sapato, a placa e os destroços do carro em foto da perícia. A montagem perfeita comprova o crime premeditado
Zuzu Angel e modelo americana no desfile na casa do
cônsul. Foto: acervo IZA

o caráter ingênuo da terceira parte, a
de cunho político.
Em 1976, Zuzu morreu num
acidente de carro forjado pelos
militares. Anos após o término da
ditadura, o governo assumiu a culpa
tanto do acidente quanto da morte
violenta de Stuart como decorrentes
da repressão militar sem, no entanto,
condenar nenhum dos culpados.
Em 1977, Chico Buarque compôs
em conjunto com Miltinho a canção
“Angélica” em sua homenagem. Se
você for trabalhar em sala de aula com
a vida e a obra de Zuzu Angel, a escuta
coletiva dessa composição pode ser um
estímulo inicial bastante interessante
para um debate. Discuta a letra e as
sensações provocadas pela canção.
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