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Introdução: Introdução

Apresenta a estilista Zuzu Angel e seu pioneirismo na moda-política, a partir da análise
de elementos da cultura brasileira  estampados em  suas coleções. Após a morte de seu
filho Stuart, sua moda teve como foco a ditadura militar. Como forma de protesto, ela
começou a usar signos metafóricos em suas vestimentas provocando um choque para a
sociedade da época. Esse estudo será feito não só do período entre sua vida e morte,
mas o momento político vivido no Brasil, entre repressões e censuras impostas pelo
governo militar.  Objetivo: Busca   entender  de que forma, e até que ponto os signos
metafóricos, usados pela estilista Zuzu Angel, nas  peças de suas coleções, tornaram-se
  forma de protesto  na época da ditadura militar, relacionando  moda e política dentro
das passarelas.  Metodologia: Foi utilizada a metodologia bibliográfica, a  partir de
pesquisas em livros e periódicos. Além disso, foi feita a análise de conteúdo e
semiótica dos desfiles, a fim de verificar em que medida os signos  presentes nas peças
apresentavam-se impregnados da  temática em questão. O material escolhido para a
investigação, foram  as peças das coleções International Deteline Colection I, II e III.  
Além disso,  sites  e  revistas que retratam a coleção, a estilista, e o contexto cultural
da época da ditadura.  Resultados: Os resultados mostraram que, apesar do processo de
silenciamento imposto pela ditadura,  a arte foi utilizada como  meio para  protestar
contra as injustiças e  atrocidades ocorridas na época. O trabalho de Angel, mesmo
com a censura imposta, tanto ela quanto  outros artistas da época, não se intimidaram e
encontraram, na linguagem metafórica, uma forma de protestar e driblar a censura.
Mesmo com seu protesto, ela não deixou de lado sua ‘veia’ brasileira. Não abriu mão
dos elementos como os bordados e cores que representam nossa cultura.  Conclusão:
Com isso podemos dizer que Zuzu era uma mulher que fez sabiamente da sua dor uma
forma bonita de protesto. Em abril de 1976, Angel morreu misteriosamente em um
acidente de carro no Rio de Janeiro. 
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