
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

A Intencionalidade No Fotojornalismo: Análise Das Fotografias Publicadas Na 

Imprensa Sobre O Desfile Protesto De Zuzu Angel De 19711 

 

Marina Mendes BRAGA2 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR 

 

 

Resumo 

 

No dia 13 de setembro de 1971 aconteceu o primeiro desfile com cunho político da 

história da moda. Zuzu Angel buscava com suas roupas denunciar a ditadura brasileira, 

responsável pelo desaparecimento e morte de seu filho. Fotografias do evento foram 

publicadas pela mídia brasileira, sob censura na época, e também pela americana. 

Baseado nisso, o presente trabalho busca analisar a intencionalidade dos periódicos, tanto 

brasileiros quanto americanos, na escolha das fotografias utilizadas e fazer uma análise 

comparativa entre a abordagem da imprensa brasileira e da americana, utilizando-se para 

isso do método de desconstrução analítica, proposto por Boni (2000). 
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Introdução 

Zuleika de Souza Neto, mais conhecida como Zuzu Angel era uma estilista brasileira com 

a carreira em ascensão durante a ditadura militar. Quando seu filho Stuart Angel é preso 

pelos militares e desaparece, em maio de 1971, a estilista passa a se dedicar a uma busca 

incansável pelo paradeiro do filho. Já tendo usado todos os recursos possíveis para se 

chegar a alguma notícia de Stuart, sem sucesso, organiza um desfile protesto em Nova 

York. Pela primeira vez na história da moda um desfile vem carregado de uma mensagem 

política. O evento teve grande repercussão nos jornais brasileiros assim como nos 

americanos.  

Nesse mesmo período a imprensa brasileira passava por forte censura, instaurada 

pelo Ato Institucional nº5, que limitava a liberdade de publicações que pudessem difamar 

a honra e a imagem construída pelos militares. A censura buscava impedir que críticas 

feitas ao governo fossem publicadas, agências governamentais veiculavam propagandas 

ressaltando a evolução econômica do país, juntamente com a repressão da liberdade de 

imprensa, era divulgada uma imagem próspera e de harmonia do governo militar, longe 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação Audiovisual, do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda em Comunicação Visual pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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de torturas e opressões, assim, notícias publicadas na época nem sempre expressavam a 

realidade do momento vivido pelo país.  

Dessa forma, se percebe, como afirma De Luca e Martins (2006, p.11), que 

“jornais, revistas, rádios e televisão [...] não se limitam a apresentar o que aconteceu, mas 

selecionam, ordenam, estruturam e narram, de uma determinada forma, aquilo que elegem 

como fato digno de chegar até o público”. Apesar disso, Maria Helena Rolim Capelato 

(1988, p. 21) defende que o jornal “não é um transmissor imparcial e neutro  dos 

acontecimentos, e tampouco uma fonte desprezível porque permeada pela subjetividade”. 

Sendo assim, se percebe a necessidade de estudar reportagens e fotografias publicadas 

nos jornais contextualizadas em um momento histórico, entendendo que as mesmas não 

refletem exatamente a realizade, mas sim aspectos culturais, politicos e de comportamente 

que permeavam a sociedade naquele momento. 

Fundamentado nisso, o presente trabalho busca analisar a intencionalidade dos 

periódicos, tanto brasileiros quanto americanos, na escolha das fotografias utilizadas para 

acompanhar as publicações sobre o desfile protesto de Zuzu Angel e fazer uma análise 

comparativa entre a abordagem da imprensa brasileira, sob censura na época, e da 

americana, além disso, procura fazer um levantamento das principais reportagens de 

jornais e revistas publicadas sobre o evento. Para a análise das publicações levantadas, se 

utilizou o método de desconstrução analítica proposto por Boni (2000), segundo o autor, 

esse é o método mais indicado para que o leitor descubra a intencionalidade de 

comunicação em uma fotografia. Nesse método “decompõem-se o todo em partes e se 

procura, através da análise do uso de determinado recurso técnico ou de elementos 

constitutivos da linguagem fotográfica, gerar indícios de qual seria a intencionalidade de 

comunicação do repórter fotográfico” (BONI 2000, p.290).  

No presente trabalho, a intencionalidade é voltada também à edição dos 

periódicos, e não apenas aos fotógrafos que realizaram as fotografias. Algumas 

fotografias se repetiram em diversos jornais, e maior parte das mesmas não está creditada, 

fazendo entender que os fotógrafos presentes no desfile não eram vinculados a um único 

jornal, cabendo aos periódicos a escolha de qual das fotografias disponibilizadas escolher 

para acompanhar as reportagens. Dessa forma se percebe relevante analisar tanto a 

intencionalidade da edição dos jornais, principalmente dos brasileiros sob censura, quanto 

à do fotógrafo.  
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A Censura De Imprensa Durante A Ditadura 

Desde o início do regime militar no Brasil sempre existiu alguma forma de censura, porém 

entre os anos de 1964 até 1968 essa censura não era sistematizada ou com tanto poder, 

como passou a acontecer a partir da instauração do Ato Institucional nº5, em 1968. Sobre 

a atuação da censura de imprensa a partir do AI-5, Maria Aparecida de Aquino afirma: 

É de conhecimento público que ações repressivas foram cometidas pelo governo 

contra a imprensa e contra jornalistas entre 1964 e 1968. Assim ocorreu com 

Hélio Fernandes [jornalista], que teve seus direitos políticos cassados durante dez 

anos e, por críticas ao ex-presidente Castelo Branco, quando da sua morte em 

1967, foi aprisionado na Ilha de Fernando de Noronha. Porém, o marco de uma 

censura política lentamente institucionalizada é estabelecido a partir de 13 de 

dezembro de 1968, data da edição do AI-5 (!999, p. 205). 

 

Segundo Fico (2014), o AI-5 deve ser percebido não apenas como repressão ou 

espionagem, deve ser entendido como parte de um projeto de uma linha mais radical, que 

buscava construir um aparato de controle da sociedade, baseado na censura e propaganda 

política.  

O início da censura aconteceu a partir da edição do AI-5, em 13 de dezembro de 

1968, quando vários veículos da imprensa sofreram a repressão do Estado ao receber um 

manual3 com regras que passariam a ser seguidas. Esse manual explicava o objetivo da 

censura e apresentava as normas que a partir daquele momento deveriam ser cumpridas 

pela imprensa. Os objetivos eram “obter da imprensa falada, escrita e televisiva o total 

respeito à Revolução de Março de 1964” e “evitar a divulgação de notícias tendenciosas, 

vagas ou falsas, que possam vir a trazer a intranquilidade ao povo em geral”. A lista com 

dez normas, exigia que algumas notícias não deveriam ser divulgadas, como por exemplo 

notícias que pudessem “desmoralizar o governo e as instituições” ou que fossem “críticas 

aos atos institucionais”.  

Com a vigência desse manual, o governo pretendia defender a “moral e os bons 

costumes”, evitando a circulação de programas ou notícias consideradas impróprias. Ao 

mesmo tempo em que havia essa preocupação, havia também uma preocupação política 

por trás da censura, que proibia qualquer notícia que veiculasse críticas ao governo, aos 

Atos Institucionais, à Revolução de Março e aos decretos militares.  

Dessa forma, se percebe que era mais ameaçadora ao governo, a divulgação de 

notícias de cunho político às que pudessem ferir a “moral e os bons costumes” defendidos 

                                                 
3 O manual se encontra em: KUSHNIR, Beatriz. Cães de Guarda: jornalistas e censores, do AI-5 à 

Constituição de 1988. São Paulo: Boitempo, 2004 
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pelo regime. Com a cesura, se buscava evitar que os atos repressivos, a ação esquerdista 

no país ou as condições que alguns brasileiros viviam na época fossem disseminados 

pelos meios de comunicação ou manifestações culturais. Ou seja, notícias que poderiam 

denegrir a imagem construída pelo governo, de um país próspero e organizado, 

reprimindo sempre qualquer notícia que pudesse mostrar as falhas desse modelo 

construído.  

Em setembro de 1970, os delegados da Polícia Federal receberam instruções4 com 

uma lista de sete itens de como deveriam agir sobre a censura. O primeiro item discorria 

sobre a veracidade de notícias publicadas, proibindo o uso de expressões como “fonte 

fidedigna”, “pessoa ou político bem informado”, “fontes autorizadas da Presidência”, 

“fontes autorizadas do ministério”, “assessores”. O segundo item definia que era proibido 

notícias ou entrevistas com pessoas atingidas pelos Atos Institucionais e membros das 

organizações estudantis, assim como declarações contra o governo, o terceiro vetava 

notícias sobre assaltos a estabelecimentos de créditos, o quarto proibia a divulgação de 

cenas de crimes ou obscenas, o quinto impedia a divulgação de envolvimento político de 

líderes religiosos, o sexto proibia a divulgação de políticas econômicas do governo, e o 

sétimo vetava a divulgação de movimentos operários, greves ou temas que promovessem 

a “subversão da ordem pública”.  

Dessa forma estava consolidado o período mais rígido de censura à imprensa, que 

ficaria em vigor até meados de 1978, com a extinção do AI-5.  

 

Zuzu Angel E O Desfile Protesto  

Zuzu Angel nasceu em 1921 na cidade de Curvelo, em Minas Gerais, com o nome de 

Zuleika de Souza Netto. Cresceu em Belo Horizonte, e já casado com Normal Angel 

Jones, estabeleceu sua carreira no Rio de Janeiro, desse casamento nasceram Stuart 

Edgart Angel Jones, Hildegard Angel e Ana Cristina Angel Jones. Segundo Braga e Prado 

(2011), Zuzu Angel, como era conhecida, nunca fez cursos de corte e costura, aprendeu 

a costurar em casa, costurando para os filhos a para ela mesma. Aos poucos começou a 

trabalhar por encomenda, no seu apartamento em Ipanema, e sua reputação como boa 

costureira foi se espalhando.  

                                                 
4  “Recomendações para a imprensa escrita, falada e televisada/ Ministério da Justiça”. Fundo DSI/MJ, 

AN/RJ. Em Cães de Guarda de Beatriz Kushnir, p-118. 
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No auge de sua carreira Zuzu se destacava por sua capacidade criativa e 

originalidade. Sem copiar estilistas europeus ou americanos, ela conseguia exprimir nas 

roupas características típicas do Brasil, por todas essas características, seu nome cresceu 

no Brasil e principalmente no exterior. O crescimento profissional de Zuzu se deu 

conjuntamente à ditadura militar no Brasil, justamente quando sua marca já se 

consolidava no círculo da moda nacional e norte-americano, é quando o contexto histórico 

assolou sua vida, modificou o seu foco e sua postura política. Esse fato é o 

desaparecimento de seu filho, Stuart Angel, em maio de 1971. 

Stuart Angel era na época um militante do Movimento revolucionário 8 de 

outubro, ou MR-8, que era um grupo armado de esquerda, que tinha como objetivo, assim 

como outros movimentos parecidos, destituir o regime militar pela luta armada. Nesse 

momento, os integrantes desses movimentos já eram fortemente perseguidos pelos 

militares e seus serviços de informação correspondentes. Até o momento do 

desaparecimento de Stuart, Zuzu se mantinha distante de qualquer tipo de envolvimento 

político, inclusive chegou a costurar para a esposa do presidente Arthur da Costa e Silva, 

que governou o Brasil de 1967 a 1969.  

A partir do desaparecimento do seu filho, a posição de Zuzu em relação à política 

brasileira mudou radicalmente, sua própria filha Hildegard Angel (apud VALLI, 1986, 

p.21) explica essa mudança: “não era uma radical, nem de direita nem de esquerda, mas 

o desaparecimento do meu irmão tornou-a uma anti-militarista ferrenha. ”  

Até meados de 1971 ela ainda não sabia do paradeiro do filho, tampouco se estava 

vivo ou morto, passa então a usar de todos os artifícios possíveis para tentar descobrir o 

paradeiro do filho. Em um cenário de bloqueio de informações dirigido pelo governo, de 

censura imposta à imprensa, que era proibida de publicar qualquer tipo de notícia que 

difamassem a imagem dos militares, Zuzu passou a utilizar outros recursos para se tentar 

chegar à alguma informação sobre seu filho, isso incluía uma peregrinação à órgãos 

específicos de poder, constantes perguntas à generais e outros integrantes do governo, 

que transmitiam informações distorcidas, apelo à anistia internacional e a políticos norte-

americanos, já que Stuart era filho de pai naturalizado norte-americano, tendo assim dupla 

cidadania. 

A se ver totalmente sem voz perante sua busca ao filho e denúncia à ditadura, 

Zuzu usou um recurso de seu domínio para chamar a atenção ao desaparecimento de 

Stuart, pela primeira vez na história da moda, ela produziu peças de roupa com cunho 
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político, e passou a imprimir nas roupas a sua oposição ao regime que governava o Brasil 

de maneira autoritária e violenta. É quando elabora então seu desfile protesto, que foi 

explicado por ela mesma, em uma carta à Mr. Thomas Dine, secretário do Senador Frank 

Church:  

“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 na minha vida e as flores perderam o colorido, os pássaros 

enlouqueceram e produzi uma coleção de enredo político. É a primeira vez, em 

toda a história da moda, que isso acontece. ” (VALLI, 1986, p. 50) 
 

O desfile aconteceu em setembro de 1971, na casa do cônsul brasileiro em Nova 

York, considerado território neutro, impedindo assim que ela sofresse represália pelo 

caráter político das criações. 

 

O Desfile Protesto 

No período em que o desfile aconteceu, Zuzu, mesmo sofrendo com a suspeita da morte 

de seu filho, ainda não tinha a confirmação desse fato, que aconteceu apenas pela carta 

de Alex Polari de Alverga, colega de prisão de Stuart, escrita em maio de 1972 e entregue 

a ela, em maio de 1975. A dor e sofrimento pelo qual a estilista passava foram 

transportados para a coleção, assim como a denúncia da violência e das atrocidades da 

ditadura, palavras da própria Zuzu5 explicam de que forma aconteceu e a criação dessa 

coleção 

A esperança de socorro que pode vir de fora é que ainda me ajuda. É o que me 

ajudou a preparar aquela Coleção, em que tive que mudar muita coisa e inventar. 

Salpicar de luto os passarinhos, as frutas, flores e borboletas da estamparia, uma 

amostra da alegria e liberdade que reina na minha moda (apud VALLI, 1986, p. 

89). 

 

A coleção onde foi incluída a moda de protesto teve o nome de Internacional 

Dateline Collection III – Holiday and Resort, e foi lançada em 13 de setembro de 1971, 

casa do então cônsul brasileiro. Essa coleção foi dividida em duas partes, a primeira parte 

ou Resort era composta por roupas leves, casuais e apropriadas para o verão e ao lazer. A 

segunda parte, chamada de Holiday era composta por peças mais elaboradas, esvoaçantes, 

com tecidos de seda e organza (BRAGA; PRADO, 2011). Nessa segunda parte é que 

aconteceu o desfile protesto. Surpreendendo todo o público, Zuzu expressou toda sua dor 

                                                 
5Em 1972 Zuzu Angel começou a escrever sua autobiografia, intitulada My Way of Death. Este livro não 

foi concluído, mas está contido no livro Eu, Zuzu Angel, Procuro Meu Filho (1986) organizado por 

Virgínia Valli, irmã de Zuzu Angel. 
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e angústias nas roupas que foram apresentadas, peças com conotação política, de crítica 

e denúncia foram apresentadas em um desfile pela primeira vez na história da moda. Além 

de apresentar um recurso para uma expressão de protesto político ou ideológico, essa 

coleção colaborou também para desmistificar a moda como algo alienado, assim como 

afirma Chataignier (2010): 

O episódio Zuzu reveste-se de singular importância porque é uma demonstração 

cabal de que a moda nada tem de alienada – acusação que muitos críticos tentam 

lhe imputar – e é parte integrante da cultura na qual se insere, assumindo os 

compromissos e contradições dessa cultura quando se faz necessário 

(CHATAIGNIER, 2010, p.147). 

 

As roupas de protesto apresentadas nesta parte do desfile compunham-se em geral 

de vestidos na cor branca e modelagem ampla, onde foram bordados desenhos simples, 

quase como desenhos feitos por uma criança, alguns com uma mensagem bem nítida de 

crítica e denúncia. Nos braços, as modelos usavam uma faixa preta fazendo uma explícita 

referência ao luto, que então a estilista vivenciava. Tendo sua voz abafada em inúmeros 

momentos ao tentar denunciar a violência da ditadura, Zuzu usa a moda, um cenário tão 

conhecido e dominado por ela, como veículo de protesto, onde nenhuma censura poderia 

limitar a mensagem que ela tinha que passar. 

   

Reportagens Publicadas No Brasil E No Exterior 

Após o acontecimento do desfile, a mídia brasileira e também a americana noticiaram o 

lançamento da coleção de Zuzu, a imprensa brasileira sob censura opta por exaltar a 

beleza do desfile, as estampas de pássaros e os tecidos utilizados na construção das peças 

que compunham o desfile. Alguns jornais anunciaram sobre o evento alguns dias antes, o 

jornal Correio da Manhã, noticiou no dia 10 de setembro o local onde o desfile iria 

acontecer e exaltou o fato de Zuzu romper barreiras e levar a moda brasileira aos Estados 

Unidos, comentam sobre os tecidos utilizados, também todos de origem brasileira (figura 

1). 

Já no dia 11 de setembro, o Jornal do Brasil (figura 1) também publica uma notícia 

falando sobre onde o desfile iria acontecer e sobre a importância da estilista. Ao comentar 

sobre a coleção que seria lançada, o jornal fala das estampas de motivos brasileiros, 

tradicionais na maioria dos desfiles de Zuzu, e cita também que além das estampas 

tradicionais foram bordados desenhos com “temas infantis”, fazendo referência aos 

bordados dos vestidos de protesto.  
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Figura 1: Publicações noticiando o desfile que iria acontecer. 

 

Fonte: Hemeroteca Digital - Biblioteca Nacional 

Apenas duas das publicações encontradas utilizaram fotografias do desfile, uma 

delas foi o jornal O Poti, do Rio Grande do Norte, publicado no dia 26 de setembro de 

1971 com o título: “Nova Iorque com Zuzu Angel”. O desfile onde estavam presentes as 

peças de denúncia foi dividido em duas partes, e apenas na última parte é que essas peças 

desfilaram. As duas fotografias escolhidas para acompanhar a notícia do jornal O Poti 

foram da primeira parte do desfile, que era composta por peças que seguiam o estilo já 

tradicionalmente desfilado por Zuzu, com estampas de pássaros e cores alegres (figura 

2). As modelos nas fotografias estão retratas de frente e centralizadas, estando em 

destaque em relação ao resto dos componentes do cenário, que pouco aparecem. A 

fotografia foi feita em um ângulo linear, colocando dessa forma o leitor frente a frente 

com as modelos, como se estivessem logo à frente da passarela assistindo ao desfile.  

Pelo ângulo utilizado, pode-se supor que o fotógrafo estava na ponta da passarela, 

fotografando todas as modelos que se posicionassem ali para serem clicadas. O jornal 

optou por colocar na publicação, fotografias que retratassem, além das roupas com 

aparência de vivacidade, modelos em posições descontraídas e com uma expressão facial 

leve, sorridente. Observa-se que dessa forma, as fotografias reforçam o argumento escrito 

na reportagem, que diz que “mais do que nunca Zuzu procura contradizer o pessimismo 

da época em que vivemos e nos traz uma visão rósea do futuro”, informação totalmente 

contraditória com a mensagem real que Zuzu queria transmitir com seu desfile. 
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Figura 2: Nova Iorque com Zuzu Angel - Jornal O Poti (RN)

 

Fonte: Hemeroteca Digital - Bibliotea Nacional 

O Jornal o Globo também utilizou fotografia na publicação. Com o título “Zuzu 

Angel e sua passarinhada”, a reportagem foi publicada no dia 22 de setembro. A matéria 

fala quem eram os convidados famosos presentes no desfile e descreve algumas das 

peças desfiladas como “estampados vivos de flores e pássaros brasileiros coloridos” 

com destaque aos detalhes. A fotografia escolhida apresenta Zuzu ao lado de uma das 

modelos de seu desfile (figura 3). 

 Figura 3: Zuzu Angel e sua passarinhada - Jornal O Globo 

 

Fonte: Acervo O Globo 
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Na foto Zuzu e a modelo também são retratadas em um ângulo linear e estão em 

destaque, enquadradas em primeiro plano com um fundo branco, sendo os únicos 

elementos da fotografia. Na imagem a estilista usa o seu traje de luto, que era composto 

por vestido preto, um xale na cabeça e pescoço, colar de anjo e um cinto com vários 

crucifixos pendurados, vestida dessa forma que Zuzu encerrou seu desfile e com essa 

mesma roupa compareceu a vários outros eventos. Mesmo estando nitidamente vestida 

de luto, a fotografia escolhida apresenta Zuzu sorrindo, com um semblante tranquilo, 

assim como a modelo ao seu lado, e nada é mencionado sobre seu traje de luto. O sorriso 

no rosto das pessoas fotografadas é o elemento que se repete nas três fotografias anteriores 

(figura 2 e 3), criando assim uma atmosfera de alegria para o desfile noticiado, 

contrariando o sentimento real da estilista no momento.  

Outra fotografia amplamente vinculada apenas na mídia americana se assemelha 

muito com a publicada pelo jornal O Globo, apresenta Zuzu vestida de luto, acompanhada 

por uma modelo. Apesar de parecidas, a fotografia publicada pela mídia americana 

apresenta alguns aspectos que reforçam as informações escritas nas matérias, com uma 

abordagem muito diferente das publicações brasileiras (figura 4). Na fotografia quem está 

em primeiro plano é a modelo, com o olhar desviado da lente da câmera, apresenta um 

semblante sereno, mas sério. Nesse caso, a modelo veste um dos vestidos de protesto, 

bordado com elementos desenhados por Zuzu para denunciar a ditadura. Ao colocar a 

modelo em primeiro plano, o fotógrafo parece querer dar ênfase às estampas, que 

aparecem com mais nitidez e recebem mais luz.  

Figura 4: Zuzu e o vestido protesto 

 

Fonte: Jornal The Home New - Disponível em: Newspaper.com 
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Mesmo estando em segundo plano, a figura de Zuzu atraí o olhar do leitor, ao 

olhar diretamente para a câmera, se dá a impressão de que olha face a face com quem 

observa a imagem. Além do olhar focado, a expressão facial da estilista chama atenção, 

e se difere drasticamente da expressão retratada na fotografia publicada pelo jornal O 

Globo. O rosto tem além de uma expressão séria, olheiras profundas e um olhar 

entristecido.  

O jornal The Home New, de New Jersey, publicou no dia 14 de setembro, no dia 

seguinte ao desfile, uma reportagem com o título “Politics and Fashion Mix”, 

acompanhada dessa fotografia. O texto publicado no jornal ressalta, que após o 

desaparecimento do filho Stuart, Zuzu passou a desenhar pássaros engaiolados e crianças 

desoladas, como no vestido branco bordado na fotografia. Além disso, dedica um pequeno 

texto para falar especificamente sobre a tortura cometida pela ditadura. Algumas outras 

publicações utilizaram essa mesma fotografia, como por exemplo, o Fort Lauderdale 

News, da Califórnia, no dia 25 de setembro, com o título: “A moda assume uma mudança 

política”, a legenda logo abaixo da fotografia fala sobre Zuzu ter substituído as flores, 

pássaros e borboletas por símbolos de guerra depois que seu filho desapareceu “após ser 

supostamente torturado pela força aérea brasileira”.  

O Chicago Tribunes, no dia 20 de setembro, publicou duas fotografias de modelos 

no momento do desfile, assim como o brasileiro O Poti. Na publicação americana, uma 

das modelos veste o mesmo vestido branco bordado que aparece nas fotografias 

anteriores, e outra com um vestido também todo em branco, acompanhado de uma jaqueta 

(figura 5). 

 As fotografias foram provavelmente recortadas antes da publicação, pelas 

dimensões que apresentam. Esse recorte evidenciou as modelos, anulando outros 

elementos que pudessem aparecer na foto, dando destaque apenas para as modelos e para 

as roupas que vestiam. O ângulo de fotografia é linear, dando a entender que assim como 

nas fotografias de O Poti, o fotógrafo se posicionou na ponta da passarela. Apenas uma 

das modelos olha diretamente para a câmera, e apesar de apresentar uma expressão facial 

parecida com as fotografias publicadas pelo jornal brasileiro, a expressão corporal é séria 

e contida. 
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 Figura 5: Modelos durante o desfile 

 

Fonte: Jornal Chicago Tribunes - Disponível em: Newspaper.com 

 

A legenda ao lado de cada uma das fotografias descreve alguns detalhes da peça. 

Ao longo da reportagem o desfile é chamado de “o protesto de uma mãe sobre a suposta 

tortura e morte de seu filho, Stuart Edgar Angel, pelos militares”, o jornal ainda escreve 

que “os protestos através da moda são bastante raros e raramente são bem-sucedidos. A 

arte da moda fala mais com alegria”. Algumas peças desfiladas que não tiveram 

fotografias publicadas são descritas para que o leitor crie uma imagem da atmosfera criada 

por Zuzu, e com um detalhamento maior é descrita a vestimenta de luto de Zuzu, “um 

longo vestido preto com um lenço dramático e cinto feito de 100 pequenos crucifixos de 

prata. Um anjo de porcelana branca pendia ao redor de seu pescoço”.   

A fotografia publicada pelo Chicago Tribune é a única que dá créditos ao 

fotógrafo, no caso Bill Cunningham. Nascido em 1928, Cunningham foi um dos mais 

importantes fotógrafos de moda das últimas décadas. Iniciou a carreira escrevendo sobre 

moda para o Chicago Tribune, e só depois começou a fotografar. Mesmo fotografando 

moda, Cunningham sempre apresentou características de fotojornalista, trabalhando 

sempre para jornais e não em revistas, como a maioria dos fotógrafos de moda. Nas 

últimas quatro décadas trabalhou para o New York Times, sendo o responsável do jornal 
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por cobrir os principais desfiles até o fim de sua vida, aos 87 anos, em 25 de junho de 

2016. 

 

Considerações Finais 

Quando se escreve uma reportagem em um jornal ou revista falando sobre moda, 

principlamente sobre um evento como os desfiles, o uso de fotografias é indispensável. 

Apesar das descrições detalhadas do repórter, a moda é visual, e o leitor só consegue se 

aproximar realmente das peças que foram desfiladas, ao olhar fotografias. Dessa forma 

aconteceu com o desfile de Zuzu Angel, buscando aproximar o leitor ao evento, os 

peródicos se usam de fotografias acompanhadas de legendas, descrições detalhadas dos 

convidados presentes, o local onde o evento aconteceu, qual era a temática das peças 

desfiladas, na tentativa de transmitir a atmosfera criada.  

Ao analisar publicações brasileiras e americanas, se nota a diferença de 

abordagem presente em cada uma delas. As publicações brasileiras eram controladas pela 

censura da época, que proibia que qualquer manifestação contrária ao regime militar fosse 

veiculada. Sendo o desfile de Zuzu um claro movimento de protesto contra o governo da 

época, os periódicos brasileiros ficam impossibilitados de publicar reportagens que 

deixassem transmitir essa mensagem aos leitores, desde a seleção das palavras às 

fotografias, era preciso controlar o que seria impresso e divulgado. 

Tanto o jornal brasileiro O Poti (figura 2) quanto o americano Chicago Tribune 

(figura 5) publicaram imagens de duas modelos no momento do desfile. O jornal 

brasileiro optou por duas fotografias da primeira parte do desfile, que não íncluia as peças 

de protesto, representando assim uma versão de Zuzu já conhecida do público brasileiro, 

alegre e colorida. Além das roupas representadas a expressão corporal e facial das 

modelos transmite leveza e felicidade. Em comparação ao Chicago Tribune, se percebe 

que o periódico americano utilizou fotografias que procuravam divulgar a mensagem 

política de Zuzu, explicada com mais detalhes ao leitor durante a matéria. As modelos 

dessa publicação estão em posição mais sérias, e uma das peças apresentadas é o vestido 

mais representativo da coleção e o principal veículo de protesto de Zuzu.  

Já a fotografia utilizadas pelo jornal O Globo (figura 3)  além de apresentar uma 

das modelos da coleção também registrou a própria Zuzu, assim como uma outra 

amplamente veiculada por vários jornais americanos (figura 4). Ambas representam Zuzu 

vestindo o seu traje de luto  e acompanhada por uma modelo que vestia uma das peças 
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desfiladas, a principal diferença das duas fotografias, além da roupa que a modelo ao lado 

usava, é a expressão facial de Zuzu. Na publicação brasileira, a estilista aparece sorrindo, 

já na fotografia veiculada na mídia americana, ela aparece com expressão séria, cansada 

e entristecida. 

Dessa forma, conseguimos perceber que as publicações brasileiras tinham por 

objetivo esconder a real mensagem de Zuzu ao realizar este desfile, buscavam ao 

contrário, mostrar a estilista como uma brasileira que levava o Brasil para o mundo, 

otimista e feliz com o seu país. Em contrapartida, as publicações americanas, com total 

liberdade de imprensa, não se obtiveram em divulgar amplamente o luto e a revolta de 

Zuzu com o regime militar. As fotografias escolhidas buscavam reforcar o tom pesado 

criado pelas reportagens, que descreviam a luta de Zuzu em busca do filho e denunciavam 

as possíveis torturas que o o governo praticava na época às escondidas. 

Se observa assim, o quanto as fotografias são utilizadas como forma de legitimar 

uma informação escrita, principalmente nas publicações brasileiras, descrever ao leitor 

como eram as peças desfiladas, não convence tanto como publicar uma fotografia. 

Estampar Zuzu sorrindo ao lado de uma modelo com um vestido todo estampado de 

pássaros, convence o leitor, e principalmente as clientes da marca,  de que apesar dos 

rumoeres de desaparecimento de seu filho pelo regime militar, fato que ela sempre buscou 

divulgar, ela estava feliz, serena e confiante nos rumos que o caso tomaria.  

Dessa forma, se confirma que o fotojornalismo de uma época, não 

necessáriamente retrata a realizadade daquele período. A intencionalidade do fotógrafo, 

e nesse caso princiapalmente da ediçaõ do jornal, é quem escolhe qual realidade será 

publicada, e de que forma essa realidade criada será absorvida pelos leitores, se mostrando 

aí a impostancia de estudar o fotojornalismo sempre apoiado no contexto histórico 

presente quando fotografia e  reportagem foram publicadas. 
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